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คํานํา 
 
 แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําป 
การศึกษา ๒๕๖๔ ฉบับนี้จัดทําข้ึนโดยผานกระบวนการจากการมีสวนรวมของบุคลากรสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมแสดงความคิดเห็นในการจัดทําแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรของสํานักดังกลาว  
        รายละเอียดในการดําเนินงานตามแผนการบริหารและการดําเนินงานตามตัวชี้วัด เพ่ือใหการดําเนินงาน
การบริหารและพัฒนาบุคลากรภายในของหนวยงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงไดจัดทําแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2564 ฉบับนี้เปนคูมือในการบริหารจัดการดานบุคลากร โดยมีตัวชี้วัดของ
แผนการบริหารบุคลากร จํานวน 7 ตัวชี้วัด และแผนพัฒนาบุคลากร จํานวน 5 ตัวชี้วัด รวมตัวชี้วัดท้ังสิ้น 
จํานวน 12 ตัวชี้วัด 
 รายละเอียดตามตัวชี้วัดตาง ๆ ท่ีไดกําหนดไวในแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2564 ฉบับนี้เปนแนวทางท่ีสามารถสรางความชัดเจนในการ
ปฏิบัติงานใหผูรับผิดชอบและผูเก่ียวของไดเปนอยางดี จะสงผลทําใหการบริหารจัดการของสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคุณภาพตอไป 
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บทท่ี 1 
ขอมูลพ้ืนฐาน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

  

ขอมูลพ้ืนฐานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ประวัติและความเปนมาและสภาพปจจุบัน   
 ป พ.ศ. 2520 หองสมุดวิทยาลัยครูเพชรบูรณ ซ่ึงขณะนั้นมีฐานนะเปนแผนก สังกัดสํานักงานอธิการบดี 
เปดใหบริการเปนครั้งแรก ณ อาคารศิลปะเดิม 
 ป พ.ศ. 2521 ไดยายมาตั้งอยูยังอาคารหอสมุดใหม (ปจจุบันคือ อาคารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม) 
 ป พ.ศ. 2527 แผนกหองสมุดไดปรับฐานะเปนฝายหอสมุดตาม พ.ร.บ. วิทยาลัยครู (ฉบับท่ี 2) นับ
จากนั้นมา ฝายหอสมุดไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่องมาโดยลําดับ 
 ป พ.ศ. 2538 ฝายหอสมุดไดรับงบประมาณเพ่ือสรางอาคารใหม เปนอาคาร 4 ชั้น และปรับฐานะจาก
ฝายหอสมุดเปนสํานักวิทยบริการ ใชงบประมาณกอสรางจํานวน 21 ลานบาท และคาวัสดุครุภัณฑประจํา
อาคารจํานวน 10 ลานบาท และไดนําเทคโนโลยีโปรแกรม CDS/ISIS มาใชในการบริการสืบคนและกรอกขอมูล
ทรัพยากรสารนิเทศ 
 ป พ.ศ. 2540 สํานักวิทยบริการ ไดเปลี่ยนจากโปรแกรม CDS/ISIS มาเปนโปรแกรม FoxPro  ท่ีเขียน
ข้ึนเองโดยอาจารยจากภาควิชาคอมพิวเตอรในการบริการยืม-คืนของหองสมุด เพ่ือเปนการตอบสนองผูใชท่ีจะ
ไดรับการบริการท่ีรวดเร็ว งายและมีความสะดวกยิ่งข้ึน 
 ป พ.ศ. 2542 ไดมีการจัดตั้งสํานักเทคโนโลยีข้ึนตามนโยบายการบริหารงานของผูบริหารสถาบัน      
ราชภัฏเพชรบูรณ โดยมีวัตถุประสงคหลักในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการใหบริการเครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกส รวมท้ังโสตทัศนูปกรณตาง ๆ แกหนวยงานภายในและภายนอกสถาบัน 
 ป พ.ศ. 2543 สํานักวิทยบริการไดนําระบบหองสมุดอัตโนมัติ VTLS (Virginia Tech Library System) 
ใชในการดําเนินงานหองสมุด โดยการพัฒนาระบบบริการยืม-คืน สิ่งพิมพเปนระบบยืม-คืนท่ีควบคุมดวย
บารโคดและพัฒนางานขอมูลหนังสือ ใหสามารถสืบคนขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร 
 ป พ.ศ. 2545 สํานักวิทยบริการไดนําโปรแกรมจัดเก็บเอกสาร IR Web มาใชจัดเก็บขอมูลดรรชนี 
วารสารและกฤตภาค 
 ป พ.ศ. 2546 สํานักเทคโนโลยีไดเปลี่ยนชื่อเปน สํานักเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีภารกิจหลักมุงเนน
การพัฒนาระบบการติดตอสื่อสารดานเทคโนโลยีและสารสนเทศตางๆ เปนหลัก ไดแก งานใหบริการชองทาง
การติดตอสื่อสารกับสถาบันโดยจัดทําเว็บไซตของมหาวิทยาลัยภายใตชื่อโดเมน www.ripb.ac.th ควบคุมและ
ดูแลระบบการสืบคนผานระบบอินเทอรเน็ต (Internet) และระบบอินทราเน็ต (Intranet) ของนักศึกษาและ
บุคลากร ดูแลระบบโทรศัพทท้ังหมดของมหาวิทยาลัย 
 ป พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏเพชรบูรณไดเปลี่ยนสถานะเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ เม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 และมีการรวมภารกิจของ
สํานักวิทยบริการและสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศเขาเปนสํานักเดียวกัน ภายใตชื่อ สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Academic Resources and Information Technology Center)  
 ป พ.ศ. 2548 สํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงานใหมเพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนนภารกิจ 2 ดาน ไดแก 1) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงจะดูแล
ระบบการติดตอสื่อสารของมหาวิทยาลัยภายใตโดเมน www.pcru.ac.th ควบคุมและดูแลระบบการสืบคนผาน 
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ระบบอินเทอรเน็ต และระบบอินทราเน็ตของนักศึกษาและบุคลากร ดูแลระบบโทรศัพทท้ังหมดของ
มหาวิทยาลัยและดูแลระบบการใหบริการ wireless internet ในมหาวิทยาลัย 2) ดานวิทยบริการ ซ่ึงเปนแหลง
รวบรวมทรัพยากรสารนิเทศทุกสาขาวิชา และเปนแหลงขอมูลขาวสารท่ีทันสมัย ใหบริการสารนิเทศแกอาจารย 
นักศึกษา บุคลากรในหนวยงานและชุมชน 
 ป พ.ศ. 2549 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจัดองคกรใหมตามประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ เรื่อง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ พ.ศ. 2549  เม่ือวันท่ี 27 
ตุลาคม 2549  ใหแบงสวนราชการในสํานักเปนสํานักงานผูอํานวยการและภายใตสํานักงานมีงานไดแก  งาน
บริหารและธุรการ งานหอสมุดกลาง งานบริการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานวิจัยและพัฒนา
ซอฟทแวรคอมพิวเตอรและเครือขาย 
 ป พ.ศ. 2552 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดรับงบประมาณจํานวน 160 ลานบาท  
เพ่ือสรางอาคารใหม เปนอาคาร 3 ชั้น และงานหอสมุดไดดําเนินการขอใชโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ WALAI 
AutoLib ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
 ป พ.ศ. 2554 งานหอสมุดกลาง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินการใชโปรแกรม
หองสมุดอัตโนมัติ WALAI AotoLib 
          ป พ.ศ. 2555 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดดําเนินการขนยายวัสดุครุภัณฑของสํานัก
มายังอาคารวิทยบริการ 1 และ 2 (อาคารใหม เดือนตุลาคม) และเปดบริการใหแกผูรับบริการ เม่ือวันท่ี 3 
ธันวาคม 2555 
 ป พ.ศ. 2556 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดขออนุญาตปรับเปลี่ยนชื่ออาคารจาก
อาคารวิทยบริการ 1 เปนอาคารบรรณราชนครินทร และอาคารวิทยบริการ 2  เปนอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ป พ.ศ. 2559  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดเตรียมความพรอมในการบริการ
เครือขายอินเทอรเน็ตพ้ืนฐานและบริการท่ีรองรับ IPv6  
  ป พ.ศ. 2560 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดนําระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน 
ISO 9001 มาประยุกตใชในงานดานการบริการของสํานัก และไดรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 
2008 ดานการบริการ เม่ือวันท่ี 8 มีนาคม 2560 จากบริษัท ไอเอ็นทีแอลเซิรท จํากัด (INTL Cert Co Ltd) 
และไดทําการบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการดานการพัฒนาเครือขายหองสมุดสีเขียว เม่ือวันท่ี 9 
มิถุนายน 2560 ประกาศนโยบายหองสมุดสีเขียว เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 2560 
 ป พ.ศ. 2561 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดนําระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน 
ISO 9001 มาประยุกตใชในงานดานการบริการของสํานัก และไดรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 
2015 ดานการบริการ เม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2561 จากบริษัท ไอเอ็นทีแอลเซิรท จํากัด (INTL Cert Co Ltd) 
และดําเนินงานหองสมุดสีเขียวอยางตอเนื่อง 

สถานท่ีตั้ง  
          สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ เลขท่ี 83  หมู 11  ถนน
สระบุรี-หลมสัก  ตําบลสะเดียง  อําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ  67000 

สํานักงานผูอํานวยการ ตั้งอยู ณ อาคารบรรณราชนครินทร  ชั้น 1 
งานหอสมุดกลาง ตั้งอยู ณ อาคารบรรณราชนครินทร  ชั้น 1-3 
งานบริการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งอยู ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 และ

อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร ชั้น 1 
งานวิจัยและพัฒนาซอฟทแวรคอมพิวเตอรและเครือขาย ตั้งอยู ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1  

 โทรศัพท (056) 717153 โทรสาร (056) 717154 อินเทอรเน็ต http://www.arit.pcru.ac.th/ 
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ความหมายของสัญลักษณ 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

 
 

   รูปโลกท่ีมีวงแหวนสีมวงวางบนรูปหนังสือเปด หมายถึง  การใหบริการความรู และ 
          การสื่อสารดวยเทคโนโลยีสารสนเทศอยางไรพรมแดน 

    
                     รูปโลกท่ีมีวงแหวนสีมวง หมายถึง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีไรพรมแดน  
                     และสมีวงของวงแหวนเปนสีประจําสํานัก 
  
                     รูปหนังสือเปด หมายถึง  การเปดใหบริการความรูสูการเรียนรูตลอดชีวิต  
 
                     สีประจําสํานัก : สีมวง 

   หมายถึง สีประจําวันพระราชสมภพ (วันเสาร) ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ซ่ึง   
                     พระองคทรงเปนองคพระราชูปถัมภสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย และทรงมี 
                     พระราชดําริใหนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการพัฒนาการศึกษา การเรียนการ  
                     สอน โดยนาํคอมพิวเตอรสรางความรู ความบันเทิง พัฒนาทักษะ และทรงเปนองค 
                     ประธานกรรมการของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาํริ 
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ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมองคกร 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ไดเปดบริการเปนครั้งแรก
เม่ือป พ.ศ. 2520 หองสมุดวิทยาลัยครูเพชรบูรณ สังกัดสํานักงานอธิการบดี สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศมีปณิธาน ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมองคกรของสํานักมีดังนี้ 
 

ปรัชญา     
“บริการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ”   

ปณิธาน  
“เปนศูนยกลางการบริการดวยเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล”  

วิสัยทัศน 
  “บริการนวัตกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศ  และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม” 

พันธกิจ 
  1. สงเสริมและสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรูและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิต และรองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
   2. ใหบริการนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีตอบสนองความตองการของชุมชนและสังคม 
   3. ใหบริการและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ถายทอดเทคโนโลยี โดยใชองค
ความรูตามศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
   4. บริหารจัดการองคกรดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

 

คานิยมองคกร 
    1. การสรางความประทับใจการบริการ 

    2. การพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

    3. การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน และรับผิดชอบตอหนาท่ี 

    4. การทํางานเปนทีม และเปนเครือขาย การมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

    5. การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 

 
สรุป สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินการตามภารกิจหลักเพ่ือสนับสนุน 

ทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิต และรองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
การใหบริการดวยนวัตกรรมเทคโนโลยีท่ีตอบสนองความตองการของชุมชนและสังคม  ใหบริการและสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และถายทอดเทคโนโลยี โดยใชองคความรูตามศาสตรพระราชาเพ่ือการ
พัฒนาทองถ่ิน ดังนั้น การสงเสริมบุคลากรท่ีเก่ียวของในการสนับสนุนการดําเนินการตามภารกิจ ใหมี
ความกาวหนาในวิชาชีพและกาวหนาทางตําแหนงงานท่ีสูงข้ึน จึงเปนสิ่งจําเปนท่ีสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศตองมีการวางแผน กําหนดนโยบาย วิสัยทัศน และกลยุทธในการบริหารและพัฒนา
บุคลากรอยางตอเนื่อง 
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คณะกรรมการบรหิารสํานัก 

 

โครงสรางการบริหารงาน 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดองคกรตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ พ.ศ. 2549 เม่ือวันท่ี 27 ตุลาคม 2549 นั้น ใหแบงสวนราชการในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เปนสํานักงานผูอํานวยการ และภายใตสํานักงานผูอํานวยการมีกลุมงาน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

-หนวยธุรการ 
-หนวยบุคคล 
-หนวยแผนและงบประมาณ 
-หนวยการเงินและพัสดุ 
-หนวยประชาสัมพันธ 
-หนวยประกันคุณภาพ 
-หนวยอาคารสถานที ่

-หนวยจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
-หนวยวิเคราะหทรัพยากร 
 สารสนเทศ 
-หนวยซอมบํารุงทรัพยากรสารสนเทศ 
-หนวยบริการสารสนเทศ 
-หนวยบริการวารสารและ
ส่ิงพิมพตอเนื่อง 
-หนวยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส 
-หนวยบริการส่ือโสตทัศนวัสดุ 

 

-หนวยบริการหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร 
-หนวยบริการระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ต 
-หนวยบริการซอมบาํรุงคอมพิวเตอร 
-หนวยบริการระบบเว็บไซตและเคร่ือง
คอมพิวเตอรแมขาย 
-หนวยบริการระบบโทรศัพทและ    
กลองวงจรปด 

-หนวยบํารุงรักษาและบริการ         
 ระบบสารสนเทศ 
-หนวยจัดหาซอฟตแวรคอมพิวเตอร 
-หนวยพัฒนาระบบสารสนเทศ 
-หนวยพัฒนาส่ือการเรียนการสอน  
 ผานระบบเครือขาย 
-หนวยบริการฝกอบรมการใชงาน 
 ระบบสารสนเทศ 
 
 

ภาพท่ี 1 โครงสรางการบริหารงานภายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

ผูอํานวยการสํานักฯ 

งานบริหารและธุรการ งานหอสมุดกลาง 

 
งานวิจัยและพัฒนาซอฟตแวร
คอมพิวเตอรและเครือขาย 

งานบริการคอมพวิเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

อธิการบดี 

รองอธิการบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

คณะกรรมการ
ประจําสํานัก 

รองผูอํานวยการสาํนกัฯ 
ฝ่ายงานบริหารฯ 

รองผูอํานวยการสํานักฯ 

ฝายงานหอสมุดกลาง 

รองผูอํานวยการสํานักฯ 

ฝายงานบริการคอมพิวเตอร 

รองผูอํานวยการสํานักฯ 

ฝายงานวิจัยและพัฒนาซอฟตแวร 
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ขอมูลพ้ืนฐานบุคลากรปจจุบัน 
 บุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง บุคลากรท่ีปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุนการสอน การวิจัย การบริการทาง
วิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ปฏิบัติงานในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ ซ่ึงมีสถานภาพท่ีหลากหลาย ดังนี้  

1. บุคลากรท่ีมีสถานภาพเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
2. บุคลากรท่ีมีสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ไดแก เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป บรรณารักษ  

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา นักเอกสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร และนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. บุคลากรท่ีมีสถานภาพเปนพนักงานราชการ ไดแก วิศวกร (สื่อสาร) 
4. บุคลากรท่ีมีสถานภาพเปนลูกจางประจํา ไดแก พนักงานธุรการ  
5.  บุคลากรท่ีมีสถานภาพเปนเจาหนาท่ีประจําสัญญาจาง หรือลูกจางชั่วคราว ไดแก พนักงาน

ปฏิบัติการคอมพิวเตอร พนักงานปฏิบัติการการเงินและบัญชี เจาหนาท่ีปฏิบัติการหองสมุด พนักงานท่ัวไป 
พนักงานอาคาร และพนักงานสถานท่ี เปนตน 
      บุคลากรท่ีสังกัดสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจํานวนท้ังสิ้น 37 คน ประกอบดวย
บุคลากรสายสนบัสนุนปฏิบัติหนาท่ีในงานตางๆ ประจําป 2564 จํานวน 32 คน และสายวิชาการ จํานวน 5 คน 
(ขอมูล ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2564) โดยจําแนกไดดังตอไปนี้   

ตารางท่ี 1 จํานวนบุคลากรจําแนกตามงาน 
 

หนวยงาน 
อาจารย 
ประจํา 

ขาราชการ / พนักงาน 
ลูกจาง 
ประจํา 

ลูกจาง 
ชั่วคราว 

รวมท้ังสิ้น 
ขาราชการ ตําแหนงอื่นๆ  

1. งานบริหารและธุรการ 1 1 4 1 6 13 
2. งานหอสมุดกลาง  - 6 - 3 9 
3. งานบริการคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 - 5 - 2 8 

4. งานวิจัยและพัฒนาซอฟตแวร
คอมพิวเตอรและเครือขาย 

1 - 5 - 1 7 

รวมท้ังสิ้น 3 1 20 1 12 37 

หมายเหตุ ตําแหนงอ่ืน ๆ 20 คน ไดแก พนักงานมหาวิทยาลยัสายวิชาการ 2 คน  พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน        
               17 คน พนักงานราชการ 1 คน   

ตารางท่ี 2 จํานวนคณาจารยจําแนกตาม ตําแหนง และระดับตําแหนง (ขอมูล ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2564) 
ตําแหนงและระดับตําแหนง 

รวม อาจารย ผศ. รศ. 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย รอยละ หญิง รอยละ 

2 3 5 - - - - - - 2 40 3 60 
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ตารางท่ี 3 จํานวนขาราชการพลเรือน / พนักงานมหาวิทยาลัย / พนักงานราชการ / ลูกจางประจํา / 

          ลูกจางชั่วคราว สายสนับสนุน จําแนกตามคุณวุฒิและรอยละ (ขอมูล ณ วันท่ี วันท่ี 1 ตุลาคม 2564) 
คุณวุฒิสูงสุด 

รวม 
ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท 

ชาย หญิง รวม รอยละ ชาย หญิง รวม รอยละ ชาย หญิง รวม รอยละ ชาย รอยละ หญิง รอยละ 

1 5 6 19.35 
 

11 12 23 71.88 1 2 3 9.68 
 

13 40.62 
 

19 
 

59.38 

 
ตารางท่ี 4 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จําแนกตามตําแหนง 

               
ตําแหนง 

ประเภทบุคลากร 
 รวมท้ังสิ้น 

ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางช่ัวคราว 

1. หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ 1 - - - - 1 
2. เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป - 3 - - - 3 
3. พนักงานธุรการ - - - 1 - 1 
4. บรรณารักษ - 3 - - - 3 
5. นักเอกสารสนเทศ - 1 - - - 1 
6. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา - 1 - - - 1 
7. นักวิชาการคอมพิวเตอร - 8 - - - 8 
8. นักเทคโนโลยีสารสนเทศ - 1 - - - 1 
9. วิศวกร (ส่ือสาร) - - 1 - 2 3 
10. พนักงานปฏิบัติการการเงินและบัญชี - - - - 1 1 
11. เจาหนาท่ีปฏิบัติการหองสมุด - - - - 3 3 
12. พนักงานท่ัวไป - - - - 1 1 
13. พนักงานอาคาร - - - - 4 4 
14. พนักงานสถานท่ี - - - - 1 1 
รวมท้ังสิ้น 1 17 1 1 12 32 

 

 
 

ภาพท่ี 2 แสดงตําแหนงบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3%10%
3%

10%
3%
3%

25%3%
9%

3%
9%

3%
13%

3%

ตําแหน่งบุคลากรสายสนับสนุน
หวัหนา้สาํนกังาน

เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทั่วไป

ผูช้่วยช่างทั่วไป

บรรณารกัษ์

นกัเอกสารสนเทศ

นกัวิชาการโสตทศันศกึษา

นกัวิชาการคอมพิวเตอร์

นกัเทคโนโลยีสารสนเทศ

พนกังานปฏิบติัการคอมพิวเตอร์

พนกังานปฏิบติัการการเงินและบญัชี

เจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการหอ้งสมดุ

พนกังานทั่วไป

พนกังานอาคารสถานท่ี 

พนกังานสถานท่ี



 
 

8 
ตารางท่ี 5 แสดงขอมูลบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ลําดับ ประเภท ชื่อ-สกลุ เพศ ว/ดป เกิด 
อายุป
(เดือน) 

วันท่ีบรรจุ 
อายุงาน 
ป(เดือน) 

ว/ด/ป 
เกษียณ 

ระดับการศึกษา ตําแหนง ระดับ 

1 ขาราชการ นางสาวหน่ึงฤทัย  บุญม ี หญิง 21/01/2508 56(2) 1/08/2543 21(7) 30/09/2568 ปริญญาโท หัวหนาสํานักงาน
ผูอํานวยการ 

8 

2 ลูกจางประจํา นายประสงค  อุนคํายี ่ ชาย 10/05/2505 58(10) 13/06/2531 32(9) 30/09/2565 ปริญญาตร ี พนักงานธุรการ 2 
3 พนักงานราชการ นายออมสิน  พรมแกว ชาย 6/02/2520 44(1) 12/07/2564 (3) 30/09/2580 ปริญญาตร ี วิศวกร (สื่อสาร)  
4 ลูกจางช่ัวคราว นางโชติกา  โสดา หญิง 6/07/2505 58(8) 1/06/2539 24(9) 30/09/2565 อนุปริญญา เจาหนาท่ีปฏิบัติการ

หองสมุด 
 

5 ลูกจางช่ัวคราว นางจงรักษ  ชาติธนวัฒน หญิง 21/11/2506 57(4) 1/04/2538 25(11) 30/09/2567 ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) 

เจาหนาท่ีปฏิบัติการ
หองสมุด 

 

6 ลูกจางช่ัวคราว นางสําริศ  อินทรส (จางตอ) หญิง 9/02/2501 63(1) 1/04/2538 25(11) 30/09/2561 ประถมศึกษา พนักงานอาคาร  
7 ลูกจางช่ัวคราว นางสาวดวงกมล  วังคีร ี หญิง 16/09/2526 37(6) 18/10/2550 13(5) 30/09/2586 ปริญญาตร ี เจาหนาท่ีปฏิบัติการ

หองสมุด 
 

8 ลูกจางช่ัวคราว นางสุภาวดี  แจงจันทร หญิง 3/01/2522 42(2) 8/11/2555 8(4) 30/09/2582 ปริญญาตร ี พนักงานปฏิบัติการ
การเงินและบัญชี 

 

9 ลูกจางช่ัวคราว นางสาวดวงใจ  คําทิพย หญิง 27/08/2523 40(7) 1/03/2556 8(0) 30/09/2583 ปริญญาตร ี พนักงานปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร 

 

10 ลูกจางช่ัวคราว นายไพโรจน  ใจใหญ ชาย 6/01/2520 44(2) 3/06/2556 7(9) 30/09/2580 ประกาศนียบัตร
วิชาชพี (ปวช.) 

พนักงานสถานท่ี  

11 ลูกจางช่ัวคราว นางสาวภาวิณี ศรีจริยะ หญิง 27/09/2530 33(6) 1/12/2557 6(3) 30/09/2590 ประกาศนียบัตร
วิชาชพี (ปวช.) 

พนักงานท่ัวไป  

12 ลูกจางช่ัวคราว นางสกาวเดือน ออนโอน หญิง 19/11/2522 41(4) 5/10/2558 5(5) 30/09/2583 ประกาศนียบัตร
วิชาชพี (ปวช.) 

พนักงานอาคาร  

13 ลูกจางช่ัวคราว นางสาวมัลลิกา งามเอ่ียม หญิง 26/09/2522 44(4) 2/11/2563 (11) 30/09/2583 ประกาศนียบัตร
วิชาชพี (ปวช.) 

พนักงานอาคาร  

14 ลูกจางชั่วคราว นางธนพร แสนลัด หญิง 4/06/2523 40(9) 18/04/2559 4(11) 30/09/2583 มัธยมศึกษาตอนตน พนักงานอาคาร  
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ลําดับ ประเภท ชื่อ-สกลุ เพศ ว/ดป เกิด 
อายุป
(เดือน) 

วันท่ีบรรจุ 
อายุงาน 
ป(เดือน) 

ว/ด/ป 
เกษียณ 

ระดับการศึกษา ตําแหนง ระดับ 

15 ลูกจางชั่วคราว นางสาวปนัดดา วงศโสม หญิง 2/11/2531 32(4) 1/02/2561 3(1) 30/09/2592 ปริญญาตรี พนักงานปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร 

 

16 พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

นางวรรณภัสร ปราบพาลา หญิง 8/12/2523 40(3) 2/03/2552 12(0) 30/09/2584 ปริญญาโท นักวิชาการคอมพิวเตอร
ชํานาญการ 

 

17 พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

นายทองสุก คําตะพล ชาย 26/09/2524 39(6) 2/03/2552 12(0) 30/09/2584 ปริญญาตรี นักวิชาการคอมพิวเตอร  

18 พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

นายธนวัฒน เฉลิมพงษ ชาย 19/11/2517 46(4) 2/03/2552 12(0) 30/09/2578 ปริญญาโท นักวิชาการคอมพิวเตอร
ชํานาญการ 

 

19 พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

นายวิเศษ เกตุดี ชาย 1/05/2528 35(10) 2/03/2552 12(0) 30/09/2588 ปริญญาตรี นักวิชาการคอมพิวเตอร  

20 พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

นายขวัญชัย บุญกองเถิง ชาย 7/04/2523 40(11) 2/03/2552 12(0) 30/09/2583 ปริญญาตรี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  

21 พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

นางสาวมัทนา รามศิริ หญิง 27/02/2522 42(1) 1/04/2552 11(11) 30/09/2582 ปริญญาตรี บรรณารักษชํานาญการ  

22 พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

นายจํารัส  ดวงดี ชาย 23/05/2522 41(10) 1/04/2552 11(11) 30/09/2582 ปริญญาตรี บรรณารักษ  

23 พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

นายอภิรักษ  อุนดี ชาย 8/12/2517 46(3) 1/02/2554 10(1) 30/09/2578 ปริญญาตรี นักวิชาการคอมพิวเตอร  

24 พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

นางรัตนา ชมมัย หญิง 27/10/2516 47(5) 16/08/2554 9(7) 30/09/2577 ปริญญาตรี เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  

25 พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

นางสาวศิวพร ออนชุม หญิง 11/11/2524 39(4) 16/08/2554 9(7) 30/09/2585 ปริญญาตรี เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป
ชํานาญการ 

 

26 พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

นายไพบูลย กันยา ชาย 3/05/2523 40(10) 20/09/2555 8(6) 30/09/2583 ปริญญาตรี นักวิชาการคอมพิวเตอร  

27 พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

นายหรรษธร ขวัญหอม ชาย 20/10/2532 31(5) 20/09/2555 8(6) 30/09/2593 ปริญญาตรี นักวิชาการคอมพิวเตอร  
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ลําดับ ประเภท ชื่อ-สกลุ เพศ ว/ดป เกิด 
อายุป
(เดือน) 

วันท่ีบรรจุ 
อายุงาน 
ป(เดือน) 

ว/ด/ป 
เกษียณ 

ระดับการศึกษา ตําแหนง ระดับ 

28 พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

นายอุดมศักด์ิ ภูพิมล ชาย 3/07/2523 40(8) 20/09/2555 8(6) 30/09/2583 ปริญญาตรี นักเทคโนโลยีสารสนเทศ  

29 พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

นางณัฐยา สุโนพันธ หญิง 12/04/2510 53(11) 20/09/2555 8(6) 30/09/2570 ปริญญาตรี เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  

30 พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

นายชัยมงคล แกวสี ชาย 7/01/2534 30(2) 16/09/2556 7(6) 30/09/2594 ปริญญาตรี นักวิชาการคอมพิวเตอร  

31 พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

นางสังเวียน จินดา หญิง 16/02/2513 51(1) 16/09/2556 7(6) 30/09/2573 ปริญญาตรี บรรณารักษ  

32 พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

นางสาวปวีณา ทองเปะ หญิง 2/10/2531 2(5) 4/08/2557 6(7) 30/09/2592 ปริญญาตรี นักเอกสารสนเทศ  

 

ตารางท่ี 6 แสดงจํานวนบุคลากรสายสนับสนุน ประจําปการศึกษา 2564 จําแนกตามปท่ีเกิด (Generation) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประเภท 
จํานวนบุคลากรกลุมอายุท่ีเกิดในชวงป (Generation) 

รวม รอยละ พ.ศ. 2489-2507 
(Gen B) 

พ.ศ. 2508-2522 
(Gen X) 

พ.ศ. 2523-2540 
(Gen Y) 

พ.ศ. 2540 ขึ้นไป 
(Gen Z) 

ขาราชการ - 1 - - 1 3.12 
พนักงานมหาวิทยาลัย - 7 10 - 17 53.13 
ลูกจางประจํา 1 - - - 1 3.12 
พนักงานราชการ - 1 - - 1 3.12 
ลูกจางชั่วคราว 3 4 5 - 12 37.51 
รวม 4 13 15 - 32 100 



 
 

11 
ตารางท่ี 7 แสดงความรูความสามารถ/ประสบการณของบุคลากรสายสนับสนุนของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง งาน ความรูความสามารถ ประสบการณ 

1 นางสาวหนึ่งฤทัย  บุญม ี หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ สํานักวิทยบริการ บรรณารักษ, การบริหารจัดการ บริหารงาน/ตรวจสอบเอกสารงานวิทยานิพนธ/ผลงานวชิาการ 

2 นางรัตนา  ชมมัย เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป บริหารและธุรการ งานธุรการ งานสารบรรณ  ปฏิบัติงานดานธุรการ งานบริหารและธุรการ  สํานักวิทยบริการฯ  

3 นางณัฐยา  สุโนพันธ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป บริหารและธุรการ งานแผนและงบประมาณ จัดทําแผนปฏิบัติราชการสํานัก, งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
สํานักและมหาวิทยาลัยฯ 

4 
  

นางสาวศิวพร  ออนชุม 
  

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ 
  

บริหารและธุรการ 
  

งานประชาสมัพันธ, การฝกอบรม,  
การประชุม, งานสถิติ และงานบุคคล 

พิธีกรโครงการตางๆ, วิทยากร, จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร
สํานักฯ, บริหารงานบุคคล, การจัดทําขอมูลสถิติ  

5 นางสุภาวดี  แจงจันทร พนักงานปฏิบัติการการเงินและ
บัญช ี

บริหารและธุรการ งานดานการเงิน และงานดานพัสด ุ จัดซื้อจัดจาง งานเบิกจายสํานัก รวบรวมเอกสารการเบิกจาย  

6 นายประสงค  อุนคํายี่ พนักงานธุรการ 2 บริหารและธุรการ งานธุรการ, ซอมบํารุงวัสดุอุปกรณ รับหนังสือภายใน/หนังสือภายนอก เดินเอกสารตางๆ/ซอมบํารุง 

7 นางสําริศ  อินทรส (จางตอ) พนักงานอาคาร บริหารและธุรการ งานแมบาน ทําความสะอาด/จัดอาหารกลางวันและอาหารวาง 

8 นางสกาวเดือน  ออนโอน พนักงานอาคาร บริหารและธุรการ งานแมบาน ทําความสะอาด/จัดอาหารกลางวันและอาหารวาง 

9 นางสาวมัลลิกา  งามเอ่ียม พนักงานอาคาร บริหารและธุรการ งานแมบาน ทําความสะอาดโรงแรมทอปฟโฮม จังหวัดเพชรบูรณ 

10 นางธนพร  แสนลัด พนักงานอาคาร บริหารและธุรการ งานแมบาน ทําความสะอาด/จัดอาหารกลางวันและอาหารวาง  

11 นายไพโรจน  ใจใหญ พนักงานสถานที ่ บริหารและธุรการ ตัดหญา ดูแลตนไม ตัดหญา และตบแตงตนไม 

12 นายขวัญชัย  บุญทองเถิง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา หอสมุดกลาง โสตทัศนปูกรณ, งานดานโปรแกรมหองสมุด
อัตโนมัติ, งานดาน RFID,งานดานบริการ
คอมพิวเตอร, ฐานขอมูลออนไลน 

ติดตั้งและซอมบาํรุงอุปกรณสื่อโสตทัศนวัสดุ ติดตัง้การใชงานโปรแกรม
หองสมุดอัตโนมตัิ, ระบบ RFID, ซอมบํารุงและติดตั้งอุปกรณ
คอมพิวเตอร, โปรแกรมภายในอุปกรณคอมพิวเตอร, ใหบริการแนะนํา/
ชวยสืบคนฐานขอมูลออนไลน, ดูแลเวบ็ไซตงานหอสมุดกลาง 

13 นางสาวมัทนา  รามศิริ บรรณารักษชํานาญการ หอสมุดกลาง บรรณารักษ ประสานงาน/จัดหาสือ่สารสนเทศ/Catalog /บริการสารสนเทศ 

14 นายจํารัส  ดวงดี บรรณารักษ หอสมุดกลาง บรรณารักษ จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ งานวิเคราะหทรัพยากร 

15 นางโชติกา  โสดา เจาหนาที่ปฏิบัติการหองสมุด หอสมุดกลาง งานหอสมุดกลาง (งานบริการ) ปฏิบัติงานดานการบริการ 
16 นางจงรักษ  ชาติธนวัฒน เจาหนาที่ปฏิบัติการหองสมุด หอสมุดกลาง ซอมบํารุงรักษาหนังสือ,บริการยืม-คืน ซอมบํารุงหนังสือ การบริการ และจัดชั้นหนังสือ 



 
 

12 
ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง งาน ความรูความสามารถ ประสบการณ 

17 นางสังเวียน  จินดา บรรณารักษ หอสมุดกลาง บรรณารักษ  จัดหาวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่อง/จัดเก็บ/ซอมบํารุงรักษาวารสาร/
บริการวารสารและสิ่งพิมพฯ   

18 นางสาวปวีณา  ทองเปะ นักเอกสารสนเทศ หอสมุดกลาง บรรณารักษ การวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ/ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ/งาน
ดานสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส 

19 นางสาวดวงกมล  วังคีรี เจาหนาที่ปฏิบัติการหองสมุด หอสมุดกลาง บริการยืม - คืน, ลงทะเบียนหนังสือลงระบบ 
Walai Autolib และงานธุรการ 

พิมพหนังสือราชการ/การใหบริการ  

20 นายออมสิน  พรมแกว วิศวกร (สื่อสาร) บริการคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร, โทรศัพท กลอง
วงจรปด, ซอมบํารุงคอมพิวเตอร 

ติดตั้งและซอมบาํรุงระบบเครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต, 
โทรศัพท, ระบบกลองวงจรปด, ซอมบํารุงคอมพิวเตอรและอุปกรณตอ
พวง 

21 นางสาวดวงใจ  คําทิพย พนักงานปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร 

บริการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร งานบริการคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตสําหรับสืบคนขอมูล 

22 นางสาวปนัดดา  วงศโสม พนักงานปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร 

บริการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร งานบริการคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตสําหรับสืบคนขอมูล 

23 นายธนวัฒน  เฉลิมพงษ นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญ
การ 

บริการคอมพิวเตอร การพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบเครือขาย
สารสนเทศและโครงขายอินเทอรเน็ต และ
ระบบสื่อสาร 

ดูแลระบบโครงขายอินเทอรเน็ต, บริหารจัดการระบบรักษาความ
ปลอดภัยขอมูลสารสนเทศ, บริหารจัดการระบบหองบริการ
คอมพิวเตอร, ระบบฐานขอมูลสารสนเทศ 

24 นายวิเศษ  เกตุด ี นักวิชาการคอมพิวเตอร บริการคอมพิวเตอร ควบคุมการทํางานของระบบเครือขาย
สารสนเทศและโครงขายและระบบรักษาความ
ปลอดภัยของอินเทอรเนต็  

ดูแลและบํารุงรักษา, ควบคุมและเฝาระวังการทํางานระบบรักษาความ
ปลอดภัยขอมูลสารสนเทศดูแลและบํารุงรักษาระบบโครงขาย
อินเทอรเน็ต 

25 นายอภิรักษ  อุนดี นักวิชาการคอมพิวเตอร บริการคอมพิวเตอร การซอมบํารุงคอมพิวเตอร, เขียนโปรแกรมเว็บ
แอพพลิเคชั่นและเว็บไซต 

ซอมคอมพิวเตอร จัดทําและดูแลระบบบันทึกผลการปฏิบัติงาน
ประจําวัน เว็บไซตมหาวิทยาลัย เว็บไซตสํานักวิทยบริการ  

26 นายอุดมศักดิ์  ภูพิมล นักเทคโนโลยสีารสนเทศ บริการคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร, ระบบโทรศัพท, 
กลองวงจรปด, ซอมบํารุงคอมพิวเตอร 

ติดตั้งและซอมบาํรุงระบบเครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต, 
ระบบเครือขายโทรศัพท, ซอมบํารุงระบบกลองวงจรปด, ซอมบาํรุง
คอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง 

27 นางวรรณภัสร  ปราบพาลา นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญ
การ 

วิจัยและพัฒนา
ซอฟตแวรฯ 

การวิเคราะหระบบ วางแผนและ ปรับปรุงพัฒนา
ระบบ ใหคําปรึกษาแนะนําในการใชระบบ 

บํารุงรักษา วิเคราะหระบบพัฒนาระบบสารสนเทศ Helpdesk  

28 นายทองสุก  คําตะพล นักวิชาการคอมพิวเตอร วิจัยและพัฒนา
ซอฟตแวรฯ 

พัฒนาระบบสารสนเทศ เขียนโปรแกรม, พัฒนาระบบหองสมุดอัตโนมัติ,  
ระบบจองคอมพิวเตอร จองหองประชุม 



 
 

13 
ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง งาน ความรูความสามารถ ประสบการณ 

29 
  

นายไพบูลย  กันยา 
  

นักวิชาการคอมพิวเตอร 
  

วิจัยและพัฒนา
ซอฟตแวรฯ  

ระบบสารสนเทศและฐานขอมูล, ติดตัง้ดูแล
และบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร 

ระบบบุคลากร, ระบบเคร่ืองราชฯ, ระบบธุรการ, ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส, ระบบสงเกรดออนไลน, ระบบงานทะเบียนและวัดผล 

30 นายหรรษธร  ขวัญหอม นักวิชาการคอมพิวเตอร วิจัยและพัฒนา
ซอฟตแวรฯ 

พัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบงบประมาณ, ระบบประมวลผลฯ, ระบบพัสดุครุภัณฑ, ระบบ
การเงิน, ระบบบัญชี, ระบบรับสมัครนักศึกษา, ระบบรับรายงานตัว, 
ระบบลงทะเบียน 

31 นายชัยมงคล  แกวสี นักวิชาการคอมพิวเตอร วิจัยและพัฒนา
ซอฟตแวรฯ 

พัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบติดตามงานประกันคุณภาพ, ระบบจัดการฐานขอมูลสวนกลาง
ของมหาวิทยาลัย, ระบบประเมินอาจารยออนไลน, ระบบประเมินสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู, ระบบวัดระดับความรูความสามารถทางภาษา 

32 นางสาวภาวิณี  ศรีจริยะ พนักงานทั่วไป วิจัยและพัฒนา
ซอฟตแวรฯ 

จัดฝกอบรมดาน ICT บริการวิชาการ จัดเตรียม
คูมือ เอกสารประกอบการอบรม ออกแบบ
วุฒิบัตร ติดตามและประเมินผล 

การบริหารจัดการดานเอกสาร 

    
    ตารางท่ี 8 แสดงขอมูลวันเกษียณอายุราชการของบุคลากรสายวิชาการ ท่ีปฏิบัติงานสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ลําดับที ่ วันเกษียณ ชื่อ-นามสกุล สถานะ วัน/เดือน/ป/เกดิ 
1 30 กันยายน 2570 อาจารย ดร.ประยูร  ไชยบุตร ขาราชการ 8 ตุลาคม 2509 
2 30 กันยายน 2574 อาจารยทัสนันทน  ตรีนันทรัตน ขาราชการ 20 มีนาคม 2514 
3 30 กันยายน 2577 อาจารยฐิณาภณัฑ  นิธิยุวิทย ขาราชการ 12 กรกฎาคม 2517 
4 30 กันยายน 2584 อาจารยอนุพงษ  สุขประเสริฐ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 มีนาคม 2524 
5 30 กันยายน 2585 อาจารยศรัญญา  ตรีทศ พนักงานมหาวิทยาลัย 6 พฤษภาคม 2525 

     
    ตารางท่ี 9 แสดงขอมูลวันเกษียณอายุราชการของบุคลากรสายสนับสนนุ สังกัดสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ลําดับที ่ วันเกษียณ ชื่อ-นามสกุล สถานะ วัน/เดือน/ป/เกดิ 
1 30 กันยายน 2561 นางสําริศ  อินทรส ลูกจางชัว่คราว 9 กุมภาพันธ 2501 
2 30 กันยายน 2565 นายประสงค  อุนคํายี ่ ลูกจางประจํา 10 พฤษภาคม 2505 
3 30 กันยายน 2565 นางโชติกา  โสดา ลูกจางชัว่คราว 6 กรกฎาคม 2505 
4 30 กันยายน 2567 นางจงรักษ  ชาติธนวัฒน ลูกจางชัว่คราว 21 พฤศจิกายน 2506 



 
 

14 
ลําดับที ่ วันเกษียณ ชื่อ-นามสกุล สถานะ วัน/เดือน/ป/เกดิ 

5 30 กันยายน 2568 นางสาวหนึง่ฤทัย  บุญม ี ขาราชการ 21 มกราคม 2508 
6 30 กันยายน 2570 นางณัฐยา สโุนพนัธ พนักงานมหาวิทยาลัย 12 เมษายน 2510 
7 30 กันยายน 2573 นางสังเวียน จนิดา พนักงานมหาวิทยาลัย 16 กุมภาพันธ 2513 
8 30 กันยายน 2577 นางรัตนา ชมมัย พนักงานมหาวิทยาลัย 27 ตุลาคม 2516 
9 30 กันยายน 2578 นายธนวัฒน เฉลิมพงษ พนักงานมหาวิทยาลัย 19 พฤศจิกายน 2517 
10 30 กันยายน 2578 นายอภิรักษ  อุนด ี พนักงานมหาวิทยาลัย 8 ธันวาคม 2517 
11 30 กันยายน 2580 นายไพโรจน  ใจใหญ ลูกจางชัว่คราว 6 มกราคม 2520 
12 30 กันยายน 2580 นายออมสิน  พรมแกว พนักงานราชการ 6 กุมภาพันธ 2520 
 13 30 กันยายน 2582 นางสุภาวดี  แจงจันทร ลูกจางชัว่คราว 3 มกราคม 2522 
14 30 กันยายน 2582 นางสาวมัทนา  รามศิริ พนักงานมหาวิทยาลัย 27 กุมภาพันธ 2522 
15 30 กันยายน 2582 นายจาํรัส ดวงด ี พนักงานมหาวิทยาลัย 23 พฤษภาคม 2522 
16 30 กันยายน 2583 นางสาวมัลลิกา  งามเอ่ียม ลูกจางชัว่คราว 26 กันยายน 2522 
17 30 กันยายน 2583 นางสกาวเดือน  ออนโยน ลูกจางชัว่คราว 19 พฤศจิกายน 2522 
18 30 กันยายน 2583 นายขวัญชัย  บุญทองเถิง พนักงานมหาวิทยาลัย 7 เมษายน 2523 
19 30 กันยายน 2583 นายไพบลูย กันยา พนักงานมหาวิทยาลัย 3 พฤษภาคม 2523 
20 30 กันยายน 2583 นางธนพร  แสนลัด ลูกจางชัว่คราว 4 มิถุนายน 2523 
21 30 กันยายน 2583 นายอุดมศักดิ์  ภูพิมล พนักงานมหาวิทยาลัย 3 กรกฎาคม 2523 
22 30 กันยายน 2583 นางสาวดวงใจ  คําทิพย ลูกจางชัว่คราว 27 สิงหาคม 2523 
23 30 กันยายน 2584 นางวรรณภัสร ปราบพาลา พนักงานมหาวิทยาลัย 8 ธันวาคม 2523 
24 30 กันยายน 2584 นายทองสุก คําตะพล พนักงานมหาวิทยาลัย 26 กันยายน 2524 
25 30 กันยายน 2585 นางสาวศิวพร  ออนชุม พนักงานมหาวิทยาลัย 11 พฤศจิกายน 2524 
26 30 กันยายน 2586 นางสาวดวงกมล  วังคีรี ลูกจางชัว่คราว 16 กันยายน 2526 
27 30 กันยายน 2588 นายวิเศษ เกตุด ี พนักงานมหาวิทยาลัย 1 พฤษภาคม 2528 



 
 

15 
ลําดับที ่ วันเกษียณ ชื่อ-นามสกุล สถานะ วัน/เดือน/ป/เกดิ 

28 30 กันยายน 2590 นางสาวภาวิณี  ศรีจรยิะ ลูกจางชัว่คราว 27 กันยายน 2530 
29 30 กันยายน 2592 นางสาวปวีณา  ทองเปะ พนักงานมหาวิทยาลัย 2 ตุลาคม 2531 
30 30 กันยายน 2592 นางสาวปนัดดา  วงศโสม ลูกจางชัว่คราว 2 พฤศจิกายน 2531 
31 30 กันยายน 2593 นายหรรษธร ขวัญหอม พนักงานมหาวิทยาลัย 20 ตุลาคม 2532 
32 30 กันยายน 2594 นายชัยมงคล แกวส ี พนักงานมหาวิทยาลัย 7 มกราคม 2534 

 

ตารางท่ี 10 แสดงจํานวนผูเกษียณอายุราชการของบุคลากรสายสนับสนุน (ขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย/ลูกจางประจํา) ปงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 

วันเดือนป 
ผูเกษียณอายุราชการ รวม

ท้ังหมด 
 

จํานวนคงเหลือ 
รวม

ท้ังหมด 
ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางประจํา ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางประจํา 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 ตุลาคม 2563 - - - - - - - - - - - 1 1 10 7 17 1 - 1 19 

1 ตุลาคม 2564 - - - - - - - - - - - 1 1 10 7 17 1 - 1 19 

1 ตุลาคม 2565 - - - - - - 1 - 1 1 - 1 1 10 7 17 - - - 18 

  
ตารางท่ี 11 แสดงจํานวนผูเกษียณอายุราชการของบุคลากรสายสนับสนุน (พนักงานราชการ/ลูกจางชั่วคราว) ปงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565  

หมายเหตุ ลูกจางชั่วคราว ท่ีปลดเกษียณอายุราชการในป 2561 จํานวน 1 คน ไดแก นางสําริศ อินทรส ตําแหนง พนักงานอาคาร และสํานักไดบันทึกขอจางตอ 
              ในปงบประมาณ 2563/2564/2565 

วันเดือนป 
ผูเกษียณอายุราชการ รวม 

ท้ังหมด 
 

จํานวนคงเหลือ 
รวม

ท้ังหมด 
พนักงานราชการ ลูกจางช่ัวคราว พนักงานราชการ ลูกจางช่ัวคราว 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 ตุลาคม 2563 - - - - - - - 1 - 1 1 11 12 13 

1 ตุลาคม 2564 - - - - - - - 1 - 1 1 11 12 13 

1 ตุลาคม 2565 - - - - 1 1 1 1 - 1 1 10 11 12 
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    ตารางท่ี 12 แสดงขอมูลเวลาท่ีครบคุณสมบัติเพ่ือดําเนินการเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึนของพนักงานมหาวิทยาลัยแตละตําแหนง สังกัดสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 
จํานวน 
(คน) วันที่บรรจ ุ

การศึกษา
สูงสุด 

วัน/เดือน/ป                
ที่เขาสูตําแหนง เงื่อนไขชํานาญการ 

1. นายทองสุก คําตะพล นักวิชาการ
คอมพิวเตอร 
(ตําแหนงประเภท 
วิชาชีพเฉพาะ) 

8 02-มี.ค.-52 ปริญญาตร ี 02-มี.ค.-58 (1) ดํารงตําแหนง ระดับปฏิบัติการ มาแลวไมนอยกวา 6 ป 
(2) กําหนดเวลา 6 ป ลดเปน 4 ป  สําหรบัผูสําเร็จการศึกษา ปริญญาโท 
(3) กําหนดเวลา 2 ป สําหรับผูสําเร็จการศึกษาปริญญาเอก 

2. นายวิเศษ เกตุด ี 02-มี.ค.-52 ปริญญาตร ี 02-มี.ค.-58 

3. นายธนวัฒน เฉลิมพงษ 02-มี.ค.-52 ปริญญาโท 02-มี.ค.-56 

4. นางวรรณภัสร ปราบพาลา 02-มี.ค.-52 ปริญญาโท 02-มี.ค.-56 

5. นายอภิรักษ อุนด ี 01-ก.พ.-54 ปริญญาตร ี 01-ก.พ.-60 

6. นายไพบูลย กันยา 20-ก.ย.-55 ปริญญาตร ี 20-ก.ย.-61 

7. นายหรรษธร ขวัญหอม 20-ก.ย.-55 ปริญญาตร ี 20-ก.ย.-61 

8. นายชัยมงคล แกวส ี 16-ก.ย.-56 ปริญญาตร ี 16-ก.ย.-62 

9. นางรัตนา ชมมัย เจาหนาท่ี
บริหารงานท่ัวไป 
(ตําแหนงประเภท 
เช่ียวชาญเฉพาะ) 

3  16-ส.ค.-54 ปริญญาตร ี 16-ส.ค.-60 (1) ดํารงตําแหนง ระดับปฏิบัติการ มาแลวไมนอยกวา 6 ป 
(2) กําหนดเวลา 6 ป ลดเปน 4 ป  สําหรบัผูสําเร็จการศึกษา ปริญญาโท 
(3) กําหนดเวลา 2 ป สําหรับผูสําเร็จการศึกษาปริญญาเอก 

10. นางสาวศิวพร ออนชุม 16-ส.ค.-54 ปริญญาตร ี 16-ส.ค.-60 

11. นางณัฐยา สโุนพันธ 20-ก.ย.-55 ปริญญาตร ี 20-ก.ย.-61 

12. นางสาวมัทนา รามศิร ิ บรรณารักษ 
(ตําแหนงประเภท 
เช่ียวชาญเฉพาะ) 

3  01-เม.ย.-52 ปริญญาตร ี 01-เม.ย.-58 (1) ดํารงตําแหนง ระดับปฏิบัติการ มาแลวไมนอยกวา 6 ป 
(2) กําหนดเวลา 6 ป ลดเปน 4 ป  สําหรบัผูสําเร็จการศึกษา ปริญญาโท 
(3) กําหนดเวลา 2 ป สําหรับผูสําเร็จการศึกษาปริญญาเอก 

13. นายจํารัส ดวงด ี 01-เม.ย.-52 ปริญญาตร ี 01-เม.ย.-58 

14. นางสังเวียน จินดา 16-ก.ย.-56 ปริญญาตร ี 16-ก.ย.-62 

15. นางสาวปวีณา  ทองเปะ นักเอกสารสนเทศ 1 04-ส.ค.-57 ปริญญาตร ี 04-ส.ค.-63 (1) ดํารงตําแหนง ระดับปฏิบัติการ มาแลวไมนอยกวา 6 ป 
(2) กําหนดเวลา 6 ป ลดเปน 4 ป สําหรบัผูสําเร็จการศึกษา ปริญญาโท 
(3) กําหนดเวลา 2 ป สําหรับผูสําเร็จการศึกษาปริญญาเอก 

16. นายขวัญชัย  บุญทองเถิง นักวิชาการโสตทัศน
ศึกษา 
(ตําแหนงประเภท 
เช่ียวชาญเฉพาะ) 

1  02-มี.ค.-52 ปริญญาตร ี 02-มี.ค.-58 (1) ดํารงตําแหนง ระดับปฏิบัติการ มาแลวไมนอยกวา 6 ป 
(2) กําหนดเวลา 6 ป ลดเปน 4 ป สําหรบัผูสําเร็จการศึกษา ปริญญาโท 
(3) กําหนดเวลา 2 ป สําหรับผูสําเร็จการศึกษาปริญญาเอก 

17. นายอุดมศักดิ์  ภูพิมล นักเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1  20-ก.ย.-55 ปริญญาตร ี 20-ก.ย.-61 (1) ดํารงตําแหนง ระดับปฏิบัติการ มาแลวไมนอยกวา 6 ป 
(2) กําหนดเวลา 6 ป ลดเปน 4 ป สําหรบัผูสําเร็จการศึกษา ปริญญาโท 
(3) กําหนดเวลา 2 ป สําหรับผูสําเร็จการศึกษาปริญญาเอก 
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    ตารางท่ี 13 แสดงขอมูลบุคลากรท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึนของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ลําดับ ชื่อ-สกลุ ว/ดป เกิด วันท่ีบรรจุ ระดับการศึกษา ตําแหนงท่ีบรรจุ วันท่ีไดรับการแตงต้ัง ตําแหนงท่ีไดรับการแตงต้ัง 
1 นายธนวัฒน เฉลิมพงษ 19/11/2517 2/03/2552 ปริญญาโท นักวิชาการคอมพิวเตอร 28 เมษายน 2563 นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ 
2 นางวรรณภัสร ปราบพาลา 8/12/2523 2/03/2552 ปริญญาโท นักวิชาการคอมพิวเตอร 23 พฤษจิกายน 2563 นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ 
3 นางสาวมัทนา รามศิริ 27/02/2522 1/04/2552 ปริญญาตรี บรรณารักษ 1 ธันวาคม 2563 บรรณารักษชํานาญการ 

4 นางสาวศิวพร ออนชุม 11/11/2524 16/08/2554 ปริญญาตรี เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 30 มีนาคม 2564 เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปชํานาญการ 

 
    ตารางท่ี 14  แสดงแผนการศึกษาตอและการเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึนของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ลําดับท่ี ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิปจจุบัน ศึกษาตอ 
สาขาท่ีตองการ

ศึกษาตอ 
มหาวิทยาลัย 

ปการศึกษาท่ีมีแผนการพัฒนาตนเอง 
หมายเหตุ 

2563 2564 2565 

1 นางณัฐยา  สุโนพันธ ปริญญาตรี - - - - - ชํานาญการ  

2 นางรัตนา  ชมมัย ปริญญาตรี - - - - - ชํานาญการ  

3 นางสาวศิวพร  ออนชุม ปริญญาตรี ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ 

- ชํานาญการ ปริญญาโท  

4 นางสาวมัทนา  รามศิริ ปริญญาตรี - - - - ชํานาญการ -  

5 นายจํารัส  ดวงดี ปริญญาตรี - - - - ชํานาญการ -  

6 นางสังเวียน  จินดา ปริญญาตรี - - - - - ชํานาญการ  

7 นายขวัญชัย  บุญทองเถิง ปริญญาตรี - - - - - ชํานาญการ  

8 นางสาวปวีณา  ทองเปะ ปริญญาตรี - - - - - ชํานาญการ  

9 นายธนวัฒน  เฉลิมพงษ ปริญญาโท - - - ชํานาญการ - -  

10 นายวิเศษ  เกตุดี ปริญญาตรี - - - - - ชํานาญการ  

11 นายอภิรักษ  อุนดี ปริญญาตรี -   - - ชํานาญการ  

12 นายอุดมศักด์ิ  ภูพิมล ปริญญาตรี - - - - - ชํานาญการ  
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13 นางวรรณภัสร  ปราบพาลา ปริญญาโท - - - ชํานาญการ - -  

14 นายทองสุก  คําตะพล ปริญญาตรี - - - - ชํานาญการ -  

15 นายไพบูลย  กันยา ปริญญาตรี ปริญญาโท เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร - ปริญญาโท ชํานาญการ  

16 นายหรรษธร  ขวัญหอม ปริญญาตรี ปริญญาโท เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร - ปริญญาโท ชํานาญการ  

17 นายชัยมงคล  แกวสี ปริญญาตรี ปริญญาโท เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร - ปริญญาโท ชํานาญการ  
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ตารางท่ี 15  แสดงแผนการพัฒนาทักษะ ความรู ของบุคลากรสายสนับสนุน (รายบุคคล) สังกัดสํานักวิทย 
                บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2564 

 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล 

1.
หล

ักส
ูตร

คว
าม

รูพื้
นฐ

าน
ใน

กา
ร

ปฏ
ิบัติ

รา
ชก

าร
 

2.
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ักส
ูตร

กา
รพั

ฒ
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ี่ยว
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งา

นใ
นห
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ผิด
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3.
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ูตร
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พ
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าน

ใน
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ตํา
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4.
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ูตร
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น
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5.
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ักส
ูตร
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นภ
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6.
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ักส
ูตร

กา
รอ
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มเ

พื่
อส
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สร
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บุค
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เข

าส
ูตํา
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ูงข

ึ้น 

7.
 ห

ลัก
สูต

รอื่
น 

ๆ 
(โ

ปร
ดร

ะบุ
) 

1 นางสาวหนึง่ฤทัย  บุญม ี  / /     

2 นายประสงค  อุนคํายี ่  / /   /  

3 นางวรรณภัสร  ปราบพาลา   / /  /  

4 นายทองสุก  คําตะพล / / /  / /  

5 นายธนวัฒน  เฉลิมพงษ   / / /   

6 นายวิเศษ  เกตุด ี   / / / /  

7 นายขวัญชัย  บุญทองเถิง / / /  / /  

8 นางมัทนา  จันทรศรี /  / /  /  

9 นายจาํรัส  ดวงด ี  / / /  /  

10 นายอภิรักษ  อุนด ี   / / / /  

11 นางรัตนา  ชมมัย  / / / / /  

12 นางสาวศิวพร  ออนชุม  / /   /  

13 นายไพบลูย  กันยา   / /  /  

14 นายหรรษธร  ขวัญหอม   / / / /  

15 นายอุดมศักดิ์  ภูพิมล   / / / /  

16 นางณัฐยา  สโุนพนัธ  / / / / /  

17 นายชัยมงคล  แกวส ี  /  /  /  

18 นางสังเวียน  จนิดา   / / / /  

19 นางสาวปวีณา  ทองเปะ  / / /  /  

20 นางโชติกา  โสดา  / / /    

21 นางจงรักษ  ชาตธินวฒัน  /  / /   

22 นางสําริศ  อินทรส / /      

23 นางสาวดวงกมล  วังคีรี  / / /  /  

24 นางสุภาวดี  แจงจันทร / / / /  /  
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ-สกลุ 
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น 

ๆ 
(โ

ปร
ดร

ะบุ
) 

25 นางสาวดวงใจ  คําทิพย    / /   

26 นางสาวภาวิณี  ศรีจริยะ  /  /    

27 นายไพโรจน  ใจใหญ  /   /   

28 นางสกาวเดือน  ออนโอน  /  /    

29 นางธนพร  แสนลัด / /      

30 นางสาวปนัดดา  วงศโสม    / /   

31 นางสาวมลัลิกา งามเอ่ียม / /      

32 นายออมสิน  พรมแกว   / / / /  
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บทท่ี 2 
นโยบายและทิศทางการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

 

 

หลักการและเหตุผล 
 บุคลากร หมายถึง บุคลากรท่ีเปนสายสนับสนุนซ่ึงเปนองคประกอบท่ีสําคัญในการขับเคลื่อน
โครงการ/กิจกรรมตางๆ ของหนวยงาน หนวยงานท่ีมีบุคลากรมีประสิทธิภาพ มีความสามารถ มีคุณธรรม  
มีจริยธรรม มีจิตบริการ จะสงผลตอการทํางาน ทําใหผลงานออกมามีประสิทธิภาพ นําพาหนวยงานบรรลุตาม
พันธกิจ และวัตถุประสงคท่ีตั้งไว รวมท้ังตัวบุคลากรเองก็จะมีความเจริญกาวหนาในอาชีพของตนเองดวย 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงใหความสําคัญตอเรื่องการบริหารและพัฒนาบุคลากรเปนสําคัญ 
 

การวิเคราะหสภาพแวดลอม 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดทําการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน และภายนอก 

เพ่ือดําเนินการจัดทําแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี 16-17 กันยายน 2564 พรอมกับการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับปรุงปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีดังนี้ 

ปจจัยสภาพแวดลอมภายใน ระดับคะแนน 

จุดแข็ง (Strengths)  
S1 หนวยงานมีโครงสรางองคกรและกรอบภาระงานท่ีชัดเจน 5 
S2 มีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานเปนอยางดี 3 
S3 หนวยงานสนับสนุนและจัดโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเขาสูตําแหนงท่ีสูงขึ้น 7 
S4 หนวยงานมีแผน/กิจกรรมเพ่ือสงเสริม เพ่ิมความรู ทักษะ และพัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ือง 6 

S5 บุคลากรมีการทํางานเปนทีมและยอมรับฟงความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 5 
S6 บุคลากรเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 3 
S7 หนวยงานมีการดําเนินงานตามมาตราฐานสากล ISO 9001 0 
S8 บุคลากรมีความผูกพันตอองคกรและมีความพึงพอใจในงานท่ีปฏิบัติ 3 

รวมคะแนน 32 

ปจจัยสภาพแวดลอมภายใน ระดับคะแนน 

จุดออน (Weaknesses)  
W1 ยังขาดความรู ทักษะทางดานภาษาตางประเทศ 4 
W2 ขาดการแลกเปล่ียนเรียนรูงานรับผิดชอบของกันและกัน 2 
W3 ขาดการคิดรวมกันในการกําหนดทิศทางการวางแผนงานของสํานักงาน/กลุมงาน 0 
W4 บุคลากรขาดทักษะและความชํานาญ ในการจัดทําเอกสารเพ่ือเขาสูตําแหนงท่ีสูงขึ้น 3 
W5 บุคลากรไมเล็งเห็นถึงความสําคัญในการสรางผลงาน และการวิจัย 1 
W6 แนวทางการพัฒนาบุคลากรไมครอบคลุมทุกประเภทท่ีสังกัดสํานัก 3 
W7 การใหบริการชุมชนภายนอกยังไมหลากหลาย 3 
W8 บุคลากรบางสวนขาดความคิดสรางสรรคและพัฒนางานในหนาท่ีและยังมีศักยภาพไมพรอมในการปรับตัวเพ่ือ

รองรับการเปล่ียนแปลง 
5 

W9 ความรูและความตระหนักในเรื่องการเขาสูตําแหนงท่ีสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนมีนอย 1 

รวมคะแนน 22 
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ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก ระดับคะแนน 

โอกาส (Opportunities)  
O1 มีเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันเพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู 3 
O2 หนวยงานมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน 2 
O3 มหาวิทยาลัยมีระบบในการจัดเก็บขอมูล ดานบุคลากรท่ีทันสมัยและปลอดภัย 4 
O4 นโยบายภาครัฐมีการสนับสนุนเพ่ือพัฒนาบุคลากรสู Thailand 4.0 2 
O5 มีชองทางท่ีหลากหลายในการพัฒนาความรู ทักษะของบุคลากร 3 
O6 หนวยงานไดรับการรับรองมาตราฐานสากล ISO 9001 1 
O7 หนวยงานมีกิจกรรม/โครงการเพ่ือสงเสริมและพัฒนาบุคลากร 5 

รวมคะแนน 20 
 
 
 

ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก ระดับคะแนน 

อุปสรรค หรือภาวะคุกคาม  (Threats)  
T1 เทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ทําใหตองพัฒนาบุคลากรใหกาวทันตอการเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยี 

8 

T2 การเปล่ียนแปลงรัฐบาลและความผันผวนของสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง สงผลกระทบตอการ
บริหารงานและงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรของมหาวิทยาลัย 

7 

T3 มหาวิทยาลัยของรัฐทําใหมีขอจํากัดดานงบประมาณและอัตรากําลัง 3 
T4 กฏ ระเบียบจากหนวยงานภาครัฐ ทําใหขาดความคลองตัวในการบริหารทรัพยากรบุคคล 0 
T5 การเตรียมความพรอมการเขาสูมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 0 
T6 สถานการณท่ีทําใหตองมีการปรับเปล่ียนและไมสามารถดําเนินการตามแผน 4 
รวมคะแนน 22 
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ตําแหนง แนวปฏิบัติ – แนวการทําโครงการ 
SO 1. กลยุทธเชิงรุก (ใชจุดแข็งภายใน ไปฉกฉวยประโยชนหรือขอไดเปรียบจากโอกาสภายนอก) 

2. คํานําหนากลยุทธ (จัดตั้ง / เพ่ิม / สราง / สงเสริม / ผลักดัน) 
ST 1. กลยุทธกระจาย (ใชจุดแข็งภายใน หลีกเลี่ยงผลกระทบอุปสรรคภายนอก) 

2. คํานําหนากลยุทธ (ปรับโครงสราง / ปรับปรุง / รักษาสภาพ / สนับสนนุ / ขยายไปกลุม
ใหม) 

WO 1. กลยุทธปรับตัว (ปรับปรุงจุดออนภายใน โดยฉกฉวยประโยชนจากโอกาสภายนอก) 
2. คํานําหนากลยุทธ (จํากัดเปาหมาย / รวมกลุม / สรางบทบาทใหม / ปรับระบบ / ผลักดัน) 

WT 1. กลยุทธตั้งรับ (มุงลดจุดออนภายใน และหลีกเลีย่งอุปสรรคภายนอก) 
2. คํานําหนากลยุทธ (ทบทวน / ลดข้ันตอน / ปองกัน / พัฒนา / เตรียมความพรอม) 

WO = มาตรการปรับเปลี่ยน/ พลิกฟน 

O + 20 

SO = มาตรการเชิงรุก 

W 
จุดออน 

W - 22 

O 
โอกาส 

กราฟแสดงศักยภาพดานการพัฒนาบุคลากรของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

T = - 22 

S + 32 

T 
อุปสรรค 

WT = มาตรการซอนตัว / ประคองตัว ST = มาตรการแตกตัว / รักษาเสถียรภาพ 

-5 

12 
-2 

-15 

-20 
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แนวทางการบริหารงานบุคลากร 
1. สํานักดําเนินการและใชระบบและกลไกในการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรสาย 

สนับสนุนของมหาวิทยาลัย 
2. พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกหนวยงานในสํานักวิทยบริการและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

การมอบหมายภาระหนาที่และงานที่รับผิดชอบของบุคลากร สายสนับสนุน 
 เพ่ือใหการดําเนินงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2564 
เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพสูงสุด สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดมอบหมาย
ภาระหนาท่ีและงานท่ีรับผิดชอบใหบุคลากร สายสนับสนุน ตามโครงสรางการบริหารกรอบอัตรากําลัง และ
ภาระงานในสังกัดสํานักงานผูอํานวยการ ซ่ึงตองรับผิดชอบในงานบริหารและธุรการ งานหอสมุดกลาง งาน
บริการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานวิจัยและพัฒนาซอฟตแวรคอมพิวเตอรและเครือขาย ท่ี
ทําหนาท่ีดานการปฏิบัติการ ดานการวางแผน ดานการประสานงาน และดานการบริการ ตามหนวยงาน ดังนี้ 

          1. งานบริหารและธุรการ  มีบุคลากรปฏิบัติงาน จํานวน 9 คน ดังนี้ 
              1.1 นางรัตนา  ชมมัย  ตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ระดับตําแหนง ปฏิบัติการ  
ประเภทตําแหนง พนักงานมหาวิทยาลัย มีหนาท่ีรับผิดชอบดังตอไปนี้ 
                     1.1.1 งานธุรการ     
                     1.1.2 งานจัดพิมพและแจกจายเอกสาร 
                     1.1.3 งานบริหารอาคารสถานท่ีสํานัก 
                     1.1.4 งานเลขานุการผูบริหารสํานัก 
                     1.1.5 งานรวบรวมขอมูลและสถิติวัสดุสํานัก 
                     1.1.6 งานประชมุคณะกรรมการประจําสํานัก 
                     1.1.7 งานหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
                            1) งานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสํานัก ตัวบงชี้ท่ี 5.2 เกณฑมาตรฐานขอ 4  
                            2) งานรวบรวมขอมูลเอกสารงานบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 (งาน
หอสมุดกลาง) 
              1.2 นางสาวศิวพร  ออนชุม ตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ระดับตําแหนง ชํานาญการ
ประเภทตําแหนง พนักงานมหาวิทยาลัย มีหนาท่ีรับผิดชอบดังตอไปนี้ 
                    1.2.1 งานประชุมคณะกรรมการบริหารสํานัก 
                    1.2.2 งานประชุมบุคลากรสํานัก 
                     1.2.3 งานบริหารและพัฒนาบุคลากรสํานัก 
                     1.2.4 งานประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร สังกัดสํานัก 
                 1.2.5 งานรวบรวมขอมูลและสถิติของบุคลากร สังกัดสํานัก 
                     1.2.6 งานประชาสัมพันธสํานัก 
                     1.2.7 งานหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
                             1) งานดูแลโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ    
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                             2) งานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสํานัก ตัวบงชี้ท่ี 5.2 เกณฑมาตรฐานขอ          
6 และตัวบงชี้ท่ี 5.5 
                             3) งานรวบรวมขอมูลเอกสารงานบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 (งานวิจัย        
และพัฒนาซอฟตแวรคอมพิวเตอรและเครือขาย) 
             1.3 นางณัฐยา  สุโนพันธ ตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป (ปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง 
หัวหนางาน) ระดับตําแหนง ปฏิบัติการ ประเภทตําแหนง  พนักงานมหาวิทยาลัย มีหนาท่ีรับผิดชอบดังตอไปนี้ 
                   1.3.1 งานจัดทําแผนปฏิบัติราชการสํานัก 
                    1.3.2 งานจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปสํานัก 
           1.3.3 งานจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินสํานัก 
           1.3.4 งานจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปสํานัก                                  
                    1.3.5 งานจัดทํารายงานการใชจายงบประมาณสํานัก 
                     1.3.6 งานรวบรวมขอมูลเพ่ือจัดทํารายงานประจําปสํานัก 
                    1.3.7 งานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสํานัก 
                    1.3.8 งานหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย ไดแก งานรวบรวมขอมูลเอกสารงานบริหาร
คุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 (งานบริการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
             1.4 นางสุภาวดี  แจงจันทร ตําแหนง พนักงานปฏิบัติการการเงินและบัญชี ระดับตําแหนง 
ปฏิบัติงาน ประเภทตําแหนง ลูกจางชั่วคราว มีหนาท่ีรับผิดชอบดังตอไปนี้ 
                   1.4.1 งานการเงิน 
               1.4.2 งานจัดทําขอมูลการเบิก-จาย รายงานผลใหผูบริหารทราบทุกเดือน 
               1.4.3 งานจัดซื้อ-จัดจาง 
                     1.4.4 งานพัสดุ 
                     1.4.5 งานตรวจสอบพัสดุประจําป 
                     1.4.6 งานจําหนายพัสดุ   
                     1.4.7 ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 
             1.5  นายประสงค   อุนคํา ย่ี   ตําแหนง  พนักงานธุรการ 2  ระดับตําแหนงปฏิบัติ งาน  
ประเภทตําแหนง ลูกจางประจํา มีหนาท่ีรับผิดชอบดังตอไปนี้ 
                    1.5.1 งานดูแล และปรับปรุงทางดานภูมิทัศน สภาพแวดลอม ภายใน/ภายนอกอาคาร บรรณ
ราชนครินทร และอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ   
                    1 .5 .2 งานดูแล ตรวจเช็ค และประสานดํา เนินงานซอม อุปกรณ ไฟฟา  ประปา 
เครื่องปรับอากาศ และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของอาคารบรรณราชนครินทร และอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                    1.5.3 งานรวบรวมขอมูลและสถิติการซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศ 
                    1.5.4 งานรวบรวมขอมูลและสถิติการซอมบํารุงลิฟท และการใชไฟฟาอาคารบรรณราช
นครินทร 
                    1.5.5 งานตรวจสอบครุภัณฑสํานักงาน 
                    1.5.6 งานบริการรับแจงซอมบํารุงไฟฟา-เครื่องปรับอากาศ-อุปกรณไฟฟาตางภายในและ
ภายนอกอาคาร 

          1.5.7 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย ไดแก งานรับ-สงหนังสือราชการภายใน/    
ภายนอก 
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              1.6 นางสําริศ  อินทรส  ตําแหนง พนักงานอาคารสถานท่ี ระดับตําแหนง ปฏิบัติงาน  
ประเภทตําแหนง ลูกจางชั่วคราว มีหนาท่ีรับผิดชอบดังตอไปนี้ 
                    1.6.1 งานเปด – ปดอาคารบรรณราชนครินทร 
                    1.6.2 งานดแูลความสะอาดพ้ืนท่ีอาคารบรรณราชนครินทร ชั้น 1 และ ชั้น 3 ฝงตะวันออก 
และบริเวณท่ีไดรับมอบหมาย  
                    1.6.3 งานเช็ดทําความสะอาด เคานเตอร โตะ เกาอ้ี ชั้นหนังสือ  
                    1.6.4 งานเช็ดกระจกภายในและนอกอาคาร ในชั้นท่ีรับผิดชอบ 
                    1.6.5 งานทําความสะอาดหองน้ําในชั้นท่ีรับผิดชอบ เชา-บาย-เย็น 
                    1.6.6 งานตรวจเช็ควัสดุ อุปกรณ ท่ีชํารุดในชั้นท่ีรับผิดชอบ และแจงสํานักงานฯ 
                    1.6.7 งานเปด-ปด หนาตาง ไฟฟา ในชั้นท่ีรับผิดชอบ 
                    1.6.8 งานจัดเตรียมอาหารวางและอาหารกลางวัน ในการจัดประชุมและโครงการตาง ๆ 
                    1.6.9 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
              1.7 นางธนพร  กองยัง ตําแหนง พนักงานอาคารสถานท่ี ระดับตําแหนง ปฏิบัติงาน  
ประเภทตําแหนง ลูกจางชั่วคราว มีหนาท่ีรับผิดชอบดังตอไปนี้ 
                    1.7.1 งานเปด – ปดอาคารบรรณราชนครินทร 
                    1.7.2 งานดูแลความสะอาดพ้ืนท่ีอาคารบรรณราชนครินทร ชั้น 2 และ ชั้น 3 ฝงตะวันตก 
บริเวณท่ีไดรับมอบหมาย  
                    1.7.3 งานเช็ดทําความสะอาด เคานเตอร โตะ เกาอ้ี ชั้นหนังสือ  
                    1.7.4 งานเช็ดกระจกภายในและนอกอาคาร ในชั้นท่ีรับผิดชอบ 
                    1.7.5 งานทําความสะอาดหองน้ําในชั้นท่ีรับผิดชอบ เชา-บาย-เย็น 
                    1.7.6 งานตรวจเช็ควัสดุ อุปกรณ ท่ีชํารุดในชั้นท่ีรับผิดชอบ และแจงสํานักงานฯ 
                    1.7.7 งานเปด-ปด หนาตาง ไฟฟา ในชั้นท่ีรับผิดชอบ 
                    1.7.8 งานจัดเตรียมอาหารวางและอาหารกลางวัน ในการจัดประชุมและโครงการตาง ๆ 
                    1.7.9 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
             1.8 นางสกาวเดือน ออนโอน  ตําแหนง พนักงานอาคารสถานท่ี ระดับตําแหนง ปฏิบัติงาน 
ประเภทตําแหนง ลูกจางชั่วคราว มีหนาท่ีรับผิดชอบดังตอไปนี้ 
                    1.8.1 งานดูแลความสะอาด ชั้น 1 และชั้น 3 ฝงตะวันตก อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ     
                    1.8.2 งานดูแลความสะอาดหองทํางานของเจาหนาท่ีงานบริการคอมพิวเตอรฯ หองพัก
อาจารย ชั้น 1 
                    1.8.3 งานดูแลหองประชุม ชั้น 1 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                    1.8.4 งานเช็ดกระจกภายในและนอกอาคาร ในชั้นท่ีรับผิดชอบ 
                    1.8.5 งานทําความสะอาดหองน้ําในชั้นท่ีรับผิดชอบ เชา-บาย-เย็น 
                    1.8.6 งานตรวจเช็ควัสดุ อุปกรณ ท่ีชํารุดในชั้นท่ีรับผิดชอบ และแจงสํานักงานฯ 
                    1.8.7 งานเปด-ปด หนาตาง ไฟฟา ในชั้นท่ีรับผิดชอบ 
                    1.8.8 งานจัดเตรียมอาหารวางและอาหารกลางวัน ในการจัดประชุมและโครงการตาง ๆ 
                    1.8.9 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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              1.9 นางสาวมัลลิกา งามเอ่ียม  ตําแหนง พนักงานอาคารสถานท่ี ระดับตําแหนง ปฏิบัติงาน 
ประเภทตําแหนง ลูกจางชั่วคราว มีหนาท่ีรับผิดชอบดังตอไปนี้ 
                    1.9.1 งานดูแลความสะอาด ชั้น 2 และชั้น 3 ฝงตะวันออก อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ  
                    1.9.2 งานดูแลความสะอาดหองทํางานเจาหนาท่ีงานวิจัยและพัฒนาซอฟตแวรฯ ชั้น 1 
                    1.9.3 งานดูแลความสะอาดหองพักแมบาน ชั้น 2 
                    1.9.4 งานเช็ดกระจกภายในและนอกอาคาร ในชั้นท่ีรับผิดชอบ 
                    1.9.5 งานเปด-ปด หนาตาง ไฟฟา ในชั้นท่ีรับผิดชอบ 
                    1.9.6 งานทําความสะอาดหองน้ําในชั้นท่ีรับผิดชอบ เชา-บาย-เย็น 
                    1.9.7 งานตรวจเช็ควัสดุ อุปกรณ ท่ีชํารุดในชั้นท่ีรับผิดชอบ และแจงสํานักงานฯ 
                    1.9.8 งานจัดเตรียมอาหารวางและอาหารกลางวัน ในการจัดประชุมและโครงการตาง ๆ 
                    1.9.9 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  
            1.10  นายไพโรจน   ใจใหญ   ตําแหน ง  พนักงานสถานท่ี  ระดับตํ าแหน ง ปฏิบั ติงาน  
ประเภทตําแหนง ลูกจางชั่วคราว มีหนาท่ีรับผิดชอบดังตอไปนี้ 
                    1.10.1 งานตัดหญา รอบอาคารบรรณราชนครินทร และอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                    1.10.2 งานใสปุย พรวนดิน ภายในและภายนอกอาคารบรรณราชนครินทร และอาคาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                    1.10.3 งานรดน้ําตนไม ภายในและภายนอกอาคารบรรณราชนครินทร และอาคารเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
                    1.10.4 งานตัดแตง สับเปลี่ยน ปลูกตนไม และจัดสวน  
                    1.10.5 งานเก็บ กวาดใบไม ขยะรอบอาคารบรรณราชนครินทร และอาคารเทคโนโลยี
สารสนเทศ   
                    1.10.6 งานตรวจเช็ค วัสดุ อุปกรณ ท่ีชํารุดในสวนท่ีรับผิดชอบ และแจงสํานักงาน 
                    1.10.7 งานตรวจสอบการทํางานของระบบน้ํา 
                    1.10.8 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

          2. งานหอสมุดกลาง มีบุคลากรปฏิบัติงาน จํานวน 8 คน ดังนี้ 
              2.1 นางสาวมัทนา  รามศิริ  ตําแหนง  บรรณารักษ  (รักษาการในตําแหนงหัวหนางาน)  
ระดับตําแหนง ชํานาญการ ประเภทตําแหนง พนักงานมหาวิทยาลัย  มีหนาท่ีรับผิดชอบดังตอไปนี้ 
                    2.1.1 งานคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศดานสังคมศาสตร  
                   2.1.2 งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดานสังคมศาสตร 
                   2.1.3 งานจําแนกหมวดหมูทรัพยากรสนเทศประเภทหนังสือบริจาค 
                    2.1.4 งานบริการสารสนเทศ 
                    2.1.5 งานจัดเรียงหนังสือเขาชั้น หมวด 300-399 
                    2.1.6 งานจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน 
                    2.1.7 งานจัดเก็บสถิติของหองสมุด   
                    2.1.8 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย ไดแก งานควบคุมการใหบริการตามมาตรฐาน 
ISO 9001   
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             2.2 นายจํารัส  ดวงดี  ตําแหนง  บรรณารักษ   ระดับตําแหนง ปฏิบัติการ  
ประเภทตําแหนง พนักงานมหาวิทยาลัย  มีหนาท่ีรับผิดชอบดังตอไปนี้ 
                    2.2.1 งานคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
                   2.2.2 งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
                    2.2.3 งานจําแนกหมวดหมูทรัพยากรสนเทศประเภทหนังสือภาษาไทย 
                   2.2.4 งานบันทึกทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือภาษาไทยลงระบบหองสมุดอัตโนมัติ 
WALAIi AutoLib 
                    2.2.5 งานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 
           2.2.6 งานจัดทําเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส ThaiLis 
                    2.2.7 งานจัดเรียงหนังสือข้ึนชั้นหมวด 700-900 และหนังสือนวนิยาย เรื่องสั้น 
                    2.2.8 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย ไดแก งานควบคุมการใหบริการตามมาตรฐาน 
ISO 9001     
             2.3 นางสังเวียน  จินดา  ตําแหนง  บรรณารักษ   ระดับตําแหนง ปฏิบัติการ  
ประเภทตําแหนง พนักงานมหาวิทยาลัย  มีหนาท่ีรับผิดชอบดังตอไปนี้ 
         2.3.1 งานจัดหาวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่อง 
               2.3.2 งานบันทึกขอมูลวารสารลงระบบหองสมุดอัตโนมัติ WALAIi AutoLib 
                    2.3.3 งานบริการวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่อง 
                    2.3.4 งานซอมบํารุงวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่อง 
                    2.3.5 งานจัดเก็บวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่อง 
                    2.3.6 งานจัดทํากฤตภาค 
                    2.3.7 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย ไดแก  
                             1) งานรวบรวมรายงานสถิติผูใชบริการงานบริการวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่อง 
                             2) งานควบคุมการใหบริการตามมาตรฐาน ISO 9001     
             2.4 นางสาวปวีณา  ทองเปะ  ตําแหนง  นักเอกสารสนเทศ ระดับตําแหนง ปฏิบัติการ  
ประเภทตําแหนง พนักงานมหาวิทยาลัย  มีหนาท่ีรับผิดชอบดังตอไปนี้ 
                   2.4.1 งานจัดหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book)  
                    2.4.2 งานจําแนกหมวดหมูทรัพยากรสนเทศประเภทหนังสือภาษาอังกฤษ 
                    2.4.3 งานบันทึกทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือภาษาอังกฤษลงระบบหองสมุด
อัตโนมัติ WALAIi AutoLib 
                    2.4.4 งานบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศระหวางหองสมุด 
                2.4.5 งานบริการฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
     2.4.6 งานจัดทําคูมือการใชฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
           2.4.7 งานจัดเรียงหนังสือเขาชั้น หมวด 400-599 
                    2.4.8 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย ไดแก  
                             1) งานบริหารจัดการหองศึกษาคนควาดวยตนเองแบบกลุม 
                             2) งานบริหารจัดการกิจกรรมหองสมุดสีเขียว 
                             3) งานควบคุมการใหบริการตามมาตรฐาน ISO 9001     
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             2.5 นายขวัญชัย  บุญทองเถิง ตําแหนง  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับตําแหนง ปฏิบัติการ 
ประเภทตําแหนง พนักงานมหาวิทยาลัย  มีหนาท่ีรับผิดชอบดังตอไปนี้ 
                    2.5.1 งานจัดหาสื่อโสตทัศนวัสดุ 
                    2.5.2 งานจัดเตรียมอุปกรณโสตทัศนวัสดุ 
                    2.5.3 งานดูแลการใชงานอุปกรณโสตทัศนวัสดุ  
                    2.5.4 งานซอมแซมอุปกรณโสตทัศนวัสดุ 
                    2.5.5 งานบริการยืม-คืน สื่อโสตทัศนวัสดุ 
                    2.5.6 งานบริการหองโสตทัศนวัสดุ หองคีตศิลป หองมินิเธียรเตอร และหองประชุม 
                    2.5.7 งานบริการการใชฐานขอมูลออนไลนเพ่ือการสืบคน 
                    2.5.8 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย ไดแก 
                             1) งานดูแลและปรับปรุงดานคอมพิวเตอรภายในหอสมุดกลาง 
                             2) งานควบคุมการใหบริการตามมาตรฐาน ISO 9001     
             2.6 นางจงรักษ  ชาติธนวัฒน  ตําแหนง  เจาหนาท่ีปฏิบัติการหองสมุด ระดับตําแหนง 
ปฏิบัติงาน ประเภทตําแหนง ลูกจางชั่วคราว  มีหนาท่ีรับผิดชอบดังตอไปนี้ 
                    2.6.1 งานเขาเลมหนังสือใหม 
     2.6.2 งานซอมแซม บํารุงรักษาหนังสือเกา 
                    2.6.3 งานจัดเรียง/ขยายชั้น/ตรวจสอบหนังสือตามชั้น หมวด 600 
                    2.6.4 งานจัดทําทะเบียนหนังสือท่ีแทงจําหนาย  
                    2.6.5 งานจัดเก็บและรายงานสถิติหนังสือท่ีเขาเลม และซอมบํารุง 
                    2.6.6 งานเขียนสันหนังสือ 
                    2.6.7 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย ไดแก 
                             1) งานบริการตอบคําถามและชวยการคนควา  
                             2) งานบริการตรวจประตูเขา – ออก  อัตโนมัติดวยระบบสแกนบัตร 
                             3) งานบริการรับฝากสิ่งของกอนเขาใชบริการหอสมุดกลาง 
                             4) งานจัดเก็บสถิติผูเขาใชบริการหอสมุดกลาง 
                             5) งานควบคุมการใหบริการตามมาตรฐาน ISO 9001     
             2.7 นางโชติกา  โสดา ตําแหนง  เจาหนาท่ีปฏิบัติการหองสมุด ระดับตําแหนง ปฏิบัติงาน  
ประเภทตําแหนง ลูกจางชั่วคราว  มีหนาท่ีรับผิดชอบดังตอไปนี้ 
                    2.7.1 งานบริการยืม-คืนหนังสือและสื่อทางการศึกษาทุกประเภท 
                    2.7.2 งานบริการชวยตอบคําถามชวยคนควา 
                    2.7.3 งานจัดเรียง/ขยายชั้น/ตรวจสอบหนังสือตามชั้น หมวด 000/200/650-699 
                    2.7.4 งานดูแลหองหนังสือใหมจัดเก็บข้ึนชั้นหมวดหมู 000 – 999 
                    2.7.5 งานจัดเก็บสถิติผูเขาใชบริการยืม – คืนหนังสือ 
                    2.7.6 งานแนะนําการเขาใชหอสมุดกลางใหแกนักศึกษาใหม 
                    2.7.7 งานเพ่ิมเลขทะเบียนหนังสือเกาท่ีไมมีในฐานขอมูลและเปลี่ยนเลขบารโคชท่ีชํารุด 
                    2.7.8 งานรับสมัครสมาชิก ประเภทอาจารยและบุคลากร 
                    2.7.9 งานบริการจองหนังสือ 
     2.7.10 งานตรวจเช็คคางสงหนังสือของนักศึกษาท่ีทําเรื่องขอสําเร็จการศึกษา 
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                    2.7.11 งานยกเลิกการเปนสมาชิก 
                    2.7.12 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย ไดแก งานควบคุมการใหบริการตามมาตรฐาน 
ISO 9001     
             2.8 นางสาวดวงกมล  วังคีรี ตําแหนง  เจาหนาท่ีปฏิบัติการหองสมุด ระดับตําแหนง ปฏิบัติงาน 
ประเภทตําแหนง ลูกจางชั่วคราว  มีหนาท่ีรับผิดชอบดังตอไปนี้ 
    2.8.1 งานบริการหองศึกษาคนควา ชั้น 3 
                   2.8.2 งานบริการชวยตอบคําถามชวยคนควา 
    2.8.3 งานจัดเรียง/ขยายชั้น/ตรวจสอบหนังสือภาษาอังกฤษตามชั้น หมวด 000-999 และ
หนังสือหองสมุดกฎหมาย 
    2.8.4 งานจัดเรียง/ขยายชั้น/ตรวจสอบหนังสือวิจัย/วิทยานิพนธและหนังสืออางอิง 
    2.8.5 งานประสานติดตอหนวยงานภายนอก และพิมพหนังสือตอบขอบคุณบุคคลหรือ
หนวยงานท่ีมอบสิ่งพิมพใหหองสมุด 
    2.8.6 งานจัดทําหนังสือทวงถามการคางสงหนังสือของสมาชิกหอสมุดกลาง 
    2.8.7 งานจัดเก็บและรายงานสถิติในงานท่ีปฏิบัติ 
    2.8.8 งานรับสมัครสมาชิก ประเภทนักศึกษา 
    2.8.9 งานแกไขขอมูลสมาชิกหอสมุดกลาง กรณีพบความผิดพลาดในระบบฐานขอมูล 
    2.8.10 งานสํารวจรายการครุภัณฑประจําปของงานหอสมุดกลาง 
    2.8.11 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย ไดแก งานควบคุมการใหบริการตามมาตรฐาน 
ISO 9001     

         3. งานบริการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบุคลากรปฏิบัติงาน จํานวน 7 คน ดังนี้  
             3.1 นายธนวัฒน  เฉลิมพงษ ตําแหนง  นักวิชาการคอมพิวเตอร (รักษาการในตําแหนงหัวหนา
งาน) ระดับตําแหนง ชํานาญการ ประเภทตําแหนง พนักงานมหาวิทยาลัย  มีหนาท่ีรับผิดชอบดังตอไปนี้ 
                   3.1.1 งานโครงสรางทางกายภาพโครงขายสายระบบอินเทอรเน็ตและโครงขายสาย
ระบบสื่อสารโทรศัพทภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
                   3.1.2 งานระบบหองบริการศูนยขอมูลสวนกลางของมหาวิทยาลัย (PCRU Data Center) 
                   3.1.3 งานระบบรักษาความปลอดภัยเครือขายอินเทอรเน็ตและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายในมหาวิทยาลัย 
                   3.1.4 งานระบบการใหบริการอุปกรณเครือขายอินเทอรเน็ตหลักและระบบสื่อสารโทรศัพท
ภายในมหาวิทยาลัย  
                   3.1.5 งานบริการอินเทอรเน็ตสําหรับหนวยงานการศึกษาภายในจังหวัดเพชรบูรณรวมกับ
สํานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาการศึกษา ภายใตการกํากับของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เครือขายสํานักงานการอุดมศึกษา (NODE UniNet) 
                   3.1.6 งานระบบการจัดเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรภายในมหาวิทยาลัยตามกฎหมาย
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดทางคอมพิวเตอร พ.ศ. 2560   
                   3.1.7 งานนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ 
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                   3.1.8 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย ไดแก งานควบคุมการใหบริการตามมาตรฐาน 
ISO 9001     
            3.2 นายอภิรักษ อุนดี   ตําแหนง  นักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับตําแหนง ปฏิบัติการ  
ประเภทตําแหนง พนักงานมหาวิทยาลัย  มีหนาท่ีรับผิดชอบดังตอไปนี้ 
                   3.2.1 งานบริการเว็บไซตมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 
                   3.2.2 งานบริหารจัดการขอมูลผูใชงานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตภายในมหาวิทยาลัย 
                   3.2.3 งานบริการซอมบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร รับผิดชอบหนวยงานคณะครุศาสตร และ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                   3.2.4 งานบริการฝกอบรมการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซตใหมีความปลอดภัย และสนับสนุน
การจัดลําดับ webometrics 
                   3.2.5 งานพัฒนาระบบสารสนเทศดานการใหบริการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                   3.2.6 งานบริการซอฟตแวรลิขสิทธิ์ และเครื่องมือสนับสนุนการเรียนการสอน และการ
ปฏิบัติงาน 
                   3.2.7 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย ไดแก งานควบคุมการใหบริการตามมาตรฐาน 
ISO 9001 
            3.3 นายวิเศษ  เกตุดี   ตําแหนง  นักวิชาการคอมพิวเตอร  ระดับตําแหนง ปฏิบัติการ  
ประเภทตําแหนง พนักงานมหาวิทยาลัย  มีหนาท่ีรับผิดชอบดังตอไปนี้ 
                   3.3.1 งานบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) ภายในมหาวิทยาลัย 

                   3.3.2 งานบริหารจัดการอุปกรณกระจายสัญญาณอินเทอรเน็ต (Access Switch) และจัดการ

ระบบ Monitor Traffic Network ภายในมหาวิทยาลัย 

                   3.3.3 งานบริหารจัดการอุปกรณควบคุมตัวกระจายสัญญาณอินเทอรเน็ตแบบไรสาย 

(Wireless Lan Controller) 

                   3.3.4 งานบริหารจัดการโดเมนเนม (Domain Name Server) และการจัดสรรชุด IPv4 และ 

IPv6 (DHCP Server) บนระบบเครือขายอินเทอรเน็ตภายในมหาวิทยาลัย 

                   3.3.5 งานบริหารจัดการความปลอดภัยปองกันการบุกรุกเว็บไซตในมหาวิทยาลัย 

                   3.3.6 งานระบบตรวจสอบสิทธิ์การเขาใชงานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตภายในมหาวิทยาลัย  

                   3.3.7 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย ไดแก งานควบคุมการใหบริการตามมาตรฐาน 
ISO 9001 
             3.4 นายอุดมศักดิ์  ภูพิมล  ตําแหนง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับตําแหนง ปฏิบัติการ 
ประเภท ตําแหนง พนักงานมหาวิทยาลัย  มีหนาท่ีรับผิดชอบดังตอไปนี้ 
                    3.4.1 งานบริการระบบเครือขายอินเทอรเน็ตรับผิดชอบหนวยงานคณะครุศาสตร คณะ
วิทยาศาสตร สํานักงานอธิการบดี สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสถาบันวิจัย 
                    3.4.2 งานบริการระบบโทรศัพทรับผิดชอบหนวยงานคณะครุศาสตร คณะวิทยาศาสตร 
สํานักงานอธิการบดี สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสถาบันวิจัย 
                   3.4.3 งานซอมบํารุงคอมพิวเตอรรับผิดชอบหนวยงานคณะวิทยาศาสตร สํานักงานอธิการบดี 
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสถาบันวิจัย 
                    3.4.4 งานบริการระบบกลองวงจรปดอาคารบรรณราชนครินทร 
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                    3.4.5 งานระบบสํารองไฟฟาหอง Data Center และจุดกระจายสัญญาณอินเทอรเน็ตตาม
อาคารตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
                    3.4.6 งานบริการฝกอบรมดานความม่ันคงปลอดภัยบนระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
อินเทอรเน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
                    3.4.7 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย ไดแก งานควบคุมการใหบริการตามมาตรฐาน 
ISO 9001 
             3.5  นายออมสิน พรมแกว  ตําแหน ง  วิศวกร (สื่ อสาร )  ระดับตํ าแหน ง  ปฏิบัติ งาน  
ประเภท ตําแหนง พนักงานราชการ มีหนาท่ีรับผิดชอบดังตอไปนี ้
                    3.5.1 งานบริการระบบเครือขายอินเทอรเน็ตรับผิดชอบหนวยงานคณะวิทยาการจัดการ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ และสํานักศิลปและวัฒนธรรม 

                    3 .5 .2 งานบริการระบบโทรศัพทรับผิดชอบหนวยงานคณะวิทยาการจัดการ คณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และสํานักศิลปและวัฒนธรรม 

                    3 .5 .3 งานซอมบํารุงคอมพิวเตอรรับผิดชอบหนวยงานคณะวิทยาการจัดการ คณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และสํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม 

                    3.5.4 งานบริการระบบกลองวงจรปดอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ และหอพักบุคลากร 

                    3.5.5 งานบริการโสตทัศนูปกรณหองเรียน หองคอมพิวเตอร และหองประชุม อาคาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

                    3.5.6 งานดูแลระบบไฟฟาภายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                    3.5.7 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย ไดแก 
                             1) งานตรวจสอบครุภัณฑประจําปของงานบริการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
                             2) งานควบคุมการใหบริการตามมาตรฐาน ISO 9001 
             3.6 นางสาวดวงใจ   คําทิพย  ตําแหนง  พนักงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร ระดับตําแหนง 
ปฏิบัติงาน ประเภทตําแหนง ลูกจางชั่วคราว  มีหนาท่ีรับผิดชอบดังตอไปนี้ 
                    3 .6 .1 งานจัดทําแผนบํารุงรักษาอุปกรณและเครื่องคอมพิวเตอรภายในหองบริการ
อินเทอรเน็ต อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร  
                    3.6.2 งานจัดทํารายงานผลการตรวจเช็คอุปกรณภายในหองบริการอินเทอรเน็ต อาคารศูนย
ภาษาและคอมพิวเตอร  
                    3.6.3 งานติดตั้งระบบปฏิบัติการโปรแกรมประยุกตบนเครื่องคอมพิวเตอรในหองบริการ
อินเทอรเน็ต อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร และอัพเดทโปรแกรมใหเปนปจจบุัน 
                    3.6.4 งานรวบรวมสถิติการใหบริการงานบริการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                    3.6.5 งานจัดทํารายงานสรุปโครงการบริการวิชาการของงานบริการคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                    3.6.6 งานสํารวจครุภัณฑของงานบริการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือแทง
จําหนาย 
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                    3.6.7 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย ไดแก งานควบคุมเอกสารรองรับมาตรฐาน ISO 
9001 
             3.7 นางสาวปนัดดา วงศโสม ตําแหนง  พนักงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร ระดับตําแหนง 
ปฏิบัติงาน ประเภทตําแหนง ลูกจางชั่วคราว  มีหนาท่ีรับผิดชอบดังตอไปนี้ 
                    3 .7 .1 งานจัดทําแผนบํารุงรักษาอุปกรณและเครื่องคอมพิวเตอรภายในหองบริการ
อินเทอรเน็ต อาคารบรรณราชนครินทร 
                    3.7.2 งานจัดทํารายงานผลการตรวจเช็คอุปกรณภายในหองบริการอินเทอรเน็ต อาคาร
บรรณราชนครินทร 
                    3.7.3 งานติดตั้งระบบปฏิบัติการโปรแกรมประยุกตบนเครื่องคอมพิวเตอรในหองบริการ
อินเทอรเน็ต อาคารบรรณราชนครินทร และอัพเดทโปรแกรมใหเปนปจจุบัน 
                    3.7.4 งานรวบรวมสถิติการใหบริการหองบริการอินเทอรเน็ต อาคารบรรณราชนครินทร 
                    3.7.5 งานออกแบบปายประชาสัมพันธบนเว็บไซตและปายอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
                    3.7.6 งานจัดทําคลิปวีดีโอคูมือการใชงาน MS Teams และวีดีโอแนะนําเก่ียวกับคอมพิวเตอร 
                    3.7.7 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย ไดแก  
                             1) งานจัดทําจดหมายขาวออนไลน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                             2) งานควบคุมเอกสารรองรับมาตรฐาน ISO 9001 

          4. งานวิจัยและพัฒนาซอฟตแวรคอมพิวเตอรและเครือขาย  มีบุคลากรปฏิบัติงาน จํานวน 6 คน 
ดังนี้ 
              4.1 นางวรรณภัสร   ปราบพาลา ตําแหนง  นักวิชาการคอมพิวเตอร (รักษาการในตําแหนง
หัวหนางาน) ระดับตําแหนง ชํานาญการ ประเภทตําแหนง พนักงานมหาวิทยาลัย  มีหนาท่ีรับผิดชอบ
ดังตอไปนี้ 
                    4.1.1 งานพัฒนาระบบวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT) 
                    4.1.2 งานดูแล บํารุงรักษา และพัฒนาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ดาน
ระบบงบประมาณ ดานระบบพัสดุ-ครุภัณฑ ดานระบบการเงิน-บัญชี ดานระบบเงินเดือน 
           4.1.3 งานบริหารจัดการซอฟตแวรประยุกตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
                    4.1.4 งานบริหารจัดการสิทธิการเขาถึงขอมูลเพ่ือความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ 
                    4.1.5 งานบริการใหคําแนะนําการใชงานระบบสารสนเทศ (Help Desk) มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ   
                    4.1.6 งานฝกอบรมบริการวิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ           
                    4.1.7 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย ไดแก  
                             1) งานดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสํานัก ตัวบงชี้ท่ี 1.7 การสงเสริม
สมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล และ 5.4 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
                             2 ) งานจัดทําแผนปฏิบัติราชการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ    
                             3) งานควบคุมการใหบริการตามมาตรฐาน ISO 9001       
  
 
 



34 
 

              4.2 นายทองสุก  คําตะพล ตําแหนง  นักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับตําแหนง ปฏิบัติการ  
ประเภทตําแหนง พนักงานมหาวิทยาลัย  มีหนาท่ีรับผิดชอบดังตอไปนี้ 
                    4.2.1 งานดูแล บํารุงรักษาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ดานระบบจอง
คอมพิวเตอร ระบบจองหองประชุม ระบบหองสมุดอัตโนมัติ 
                    4.2.2 งานพัฒนาระบบคํารอง 
                    4.2.3 งานพัฒนาระบบสํารวจความตองการและแนะนําหนังสือใหม 
                    4.2.4 งานพัฒนาระบบลงทะเบียนฝกอบรมออนไลน 
                    4.2.5 งานพัฒนาระบบขาวประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
                    4.2.6 งานพัฒนาระบบการนําเขานักศึกษากูทุน กยศ. 
                    4.2.7 งานพัฒนาเว็บไซตหอสมุดกลาง 
                    4.2.8 งานพัฒนาเว็บไซตสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
                    4.2.9 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย ไดแก งานควบคุมการใหบริการตามมาตรฐาน 
ISO 9001 
             4.3 นายไพบูลย   กันยา ตําแหนง  นักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับตําแหนง ปฏิบัติการ  
ประเภทตําแหนง พนักงานมหาวิทยาลัย  มีหนาท่ีรับผิดชอบดังตอไปนี้ 
                    4.3.1 งานพัฒนาระบบสงเกรดออนไลน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
                    4.3.2 งานพัฒนาระบบประเมินผลการเรียนรวมลวงหนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
                    4.3.3 งานพัฒนาระบบบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
                    4.3.4 งานพัฒนาระบบทะเบียนและวัดผล ดานผลการศึกษา 
                    4.3.5 งานพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
                    4.3.6 งานดูแล บํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรแมขายระบบสารสนเทศ (Data Center) ณ 
อาคารบรรณราชนครินทร 
           4.3.7 งานฝกอบรมบริการวิชาการ การใชงาน Google Classroom 
                    4.3.8 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย ไดแก งานควบคุมการใหบริการตามมาตรฐาน 
ISO 9001 
             4.4 นายหรรษธร   ขวัญหอม ตําแหนง  นักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับตําแหนง ปฏิบัติการ 
ประเภทตําแหนง พนักงานมหาวิทยาลัย  มีหนาท่ีรับผิดชอบดังตอไปนี้ 
                   4.4.1 งานพัฒนาระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน 
                   4.4.2 งานพัฒนาระบบทะเบียนและวัดผล ดานรับรายงานตัวนักศึกษา 
                   4.4.3 งานพัฒนาระบบประชุมออนไลน สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
                   4.4.4 งานพัฒนาระบบ Application ผานระบบปฏิบัติการ Android มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ 
                   4.4.5 งานพัฒนาระบบแจงเตือนการขัดของของระบบไฟฟาผานไลน 
                   4.4.6 งานดูแล บํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรแมขายระบบสารสนเทศ (Disaster recovery 
Site) อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                   4.4.7 งานฝกอบรมบริการวิชาการ การใชงาน Google Meet 
                   4.4.8 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย ไดแก งานควบคุมการใหบริการตามมาตรฐาน 
ISO 9001 
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            4.5 นายชัยมงคล  แกวสี ตําแหนง  นักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับตําแหนง ปฏิบัติการ  
ประเภทตําแหนง พนักงานมหาวิทยาลัย  มีหนาท่ีรับผิดชอบดังตอไปนี้  
                   4.5.1 งานพัฒนาระบบกํากับและติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา 
                   4.5.2 งานพัฒนาระบบประเมินอาจารยผูสอนออนไลน 
                   4.5.3 งานพัฒนาระบบจัดการแบบประเมินความพึงพอใจออนไลน 
                   4.5.4 งานบริการสรางบันทึกสื่อการเรียนการสอน Classroom On demand  
                   4.5.5 งานดูแล บํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรแมขายระบบสารสนเทศ Classroom On 
demand 
                   4.5.6 งานพัฒนาระบบแสดงขอคิดเห็น สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                   4.5.7 งานฝกอบรมบริการวิชาการ การใชงาน Google Drive                                                          
                   4.5.8 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย ไดแก งานควบคุมการใหบริการตามมาตรฐาน 
ISO 9001  
        4.6  นางสาวภาวิณี  ศรีจริยะ   ตําแหน ง  พนักงาน ท่ัวไป ระดับตํ าแหน ง ปฏิบัติ งาน  
ประเภทตําแหนง ลูกจางชั่วคราว  มีหนาท่ีรับผิดชอบดังตอไปนี้ 
                   4.6.1 งานดําเนินจัดทําโครงการในแตละหลักสูตรการอบรม 
                   4.6.2 งานประชาสัมพันธโครงการอบรมแตละหลกัสูตรไปยังหนวยงานภายในและภายนอก 
                   4.6.3 งานเปดรับสมัครผูเขารวมอบรมผานระบบลงทะเบียนออนไลน 
                   4.6.4 งานจัดทําคํากลาวรายงานและเปดโครงการ 
                   4.6.5 งานประสานกับวิทยากรเพ่ือขอเอกสารในการจัดทําสําเนาอกสารคูมือฝกอบรมใน
หลักสูตรตาง ๆ 
                   4.6.6 งานออกแบบวุฒิบัตรและจัดเตรียมเสนอผูบริหารเพ่ือมอบใหกับผูเขารับการอบรม
ตอไป 
                   4.6.7 งานติดตามและประเมินผลการฝกอบรมผานระบบประเมินความพึงพอใจ 
                   4.6.8 งานจัดทําสรุปเลมโครงการบริการวิชาการ 
                   4.6.9 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย ไดแก งานควบคุมการใหบริการตามมาตรฐาน 
ISO 9001 
 

นโยบายและทิศทางการบริหารบุคลากร 
นโยบายดานการบริหารบุคลากร สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ           
     กําหนดให มีคณะทํางานคณะหนึ่งเพ่ือวางแผน ควบคุม กํากับ และติดตาม กิจกรรมการ

ดําเนินการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดมีโอกาส 
เพ่ิมพูน ความรู ทักษะ และศักยภาพของบุคลากรใหเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึนสอดคลองตามภารกิจและลักษณะ
งานท่ีรับผิดชอบอยางตอเนื่อง ดังนี้ 
      1.  จัดทําขอมูลเชิงประจักษบุคลากรท่ีแสดงขอมูลความจําเปนในภาพรวมของสํานักท้ังท่ีเปน
ขอมูลปจจุบันและอัตรากําลังในอนาคต 

     2.  วางแผนการสรรหา และการบริหารบุคลากรของสํานัก ใหเปนไปตามตามกรอบอัตรากําลัง
ของมหาวิทยาลัยของสายสนับสนุน 
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     3.  วางแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามยุทธศาสตร โดยการควบคุม 
กํากับ และติดตามการพัฒนาตนเองของบุคลากรใหเปนไปตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสํานักและ
สอดคลองกับมหาวิทยาลัย 
 

ทิศทาง แนวโนมการบริหารและพัฒนาบุคลากรใหมีตําแหนงท่ีสูงข้ึนของมหาวิทยาลัย  
เพ่ือรองรับการพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของบุคลากรใหมีตําแหนงท่ีสูงข้ึน มหาวิทยาลัย

จึงสงเสริมใหบุคลากรของแตละคณะ สํานัก และสถาบัน ไดรับการพัฒนาความรูและฝกอบรมความสามารถ
และขีดสมรรถนะในการทํางานอยางตอเนื่อง และมหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัย (กบม.) ไดออกระเบียบ และประกาศ ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาบุคลากรในสายปฏิบัติการ
ใหมีตําแหนงในสายงานท่ีสูงข้ึนตามกรอบมาตรฐานตําแหนงท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนดตามลําดับ ดังนี ้

 

 ระดับ ปฏิบัติการ 

 ระดับ ชํานาญการ 

 ระดับ ชํานาญการพิเศษ 

 ระดับ เชี่ยวชาญ 

 ระดับ เชี่ยวชาญพิเศษ 

อยางไรก็ตาม การกําหนดทิศทางแนวโนมการบริหารและพัฒนาบุคลากรเพ่ือใหเปนศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยในภาพรวม คณะ สํานัก และสถาบันตาง ๆ  จะตองวางแผนและจัดทําแผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรของแตละหนวยงานใหมีทิศทางการขับเคลื่อนท่ีสอดคลองกันแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากรมหาวิทยาลัยและเปนไปตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ตอไป 

 

กระบวนการจัดทําแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร  
 ในการจัดทําแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประจําปการศึกษา 2564 คณะกรรมการดําเนินงานฯ ไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานและข้ันตอนตาง ๆ 
เพ่ือใหไดขอมูลท่ีสมบูรณท่ีสุดเพ่ือการจัดทําแผนกลยุทธ ฉบับนี้ ผานโครงการทบทวนแผนราชการของสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาํปการศึกษา 2564 เม่ือวันท่ี 16-17 กันยายน 2564 ผานทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ดังนี้ 
 1.  ทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรของการบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.  ทบทวนขอมูลพ้ืนฐานองคกรในดานการบริหารจัดการบุคคล เพ่ือวิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายนอกและภายในองคกร ไดแก โอกาส อุปสรรค จุดแข็ง-จุดออน (Strength and Weakness Analysis)  
    2.1 คณะกรรมการดําเนินการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการจัดทํากิจกรรม และวิเคราะหความสําคัญ
ของประเด็นยุทธศาสตรกับสถานภาพปจจุบัน เพ่ือนํามากําหนดแผนกลยุทธและแนวทางการดําเนินงาน 
    2.2 คณะกรรมการฯ จัดทํารางแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอคณะกรรมการบริหารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพิจารณาให
ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพ่ิมเติม หลังจากนั้น คณะกรรมการฯ ปรับรางแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากร สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารสํานักตอไป  
 3.  คณะกรรมการปรับปรุงแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร โดยงานบริหารเสนอรางแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุนของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอคณะกรรมการ
ประจําสํานักพิจารณาใหความคิดเห็น หรือเสนอแนะเพ่ิมเติม 
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    3.1 คณะกรรมการปรับปรุงแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุนของสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามความเห็นของผูบริหารระดับสูงของสํานัก และนําเสนอผูอํานวยการ
สํานักใหความเห็นชอบ และถายทอดแผนดังกลาวสูหนวยงาน 

ปณิธาน วิสัยทัศน และพันธกิจการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ เปนองคกรท่ีพัฒนา
บุคลากรอยางเต็มขีดความสามารถของแตละบุคคลตามกรอบมาตรฐานตําแหนง ใหเปนผูมีความรู ทักษะ 
ความสามารถในการพัฒนาสมรรถนะของตนเองไปสูความเปนเลิศ และเปนพลังขับเคลื่อนใหมหาวิทยาลัยไปสู
เปาหมายขององคกรตามเอกลักษณมหาวิทยาลัย คือ “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณเปนแหลงองคความรู 
เพ่ือพัฒนาทองถ่ิน”  จึงกําหนด ปรัชญา วิสัยทัศนและพันธกิจการพัฒนาบุคลากร ไวดังนี้ 
 ปณิธาน 
      “มุงม่ัน โปรงใส ใสใจบริการ”  
        วิสัยทัศน 
               “บุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรู ทักษะ ความสามารถ และมีจิต
บริการ” 
 พันธกิจ 
               พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ความสามารถในการพัฒนาหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1.  ทําใหเกิดการมีสวนรวม ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุนภายใน
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
           2.  ทําใหทราบถึงสิ่งท่ีสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศตองเรงปรับปรุง และพัฒนา เพ่ือ
นําไปวางแผนกลยุทธดานทรัพยากรบุคคลและโครงการรองรบัในรอบระยะเวลาของปงบประมาณ ซ่ึงจะทําให
เกิดประสิทธิภาพในการใชเงินงบประมาณทางดานบุคลากร 
 3.  ทําใหผูบริหารมีเครื่องมือท่ีจะชวยติดตามผลการดําเนินงานดานบุคลากรไดอยางชัดเจน และ
ตอเนื่อง 
 4.  ทําใหการวางแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร เปนการยอมรับจากทุกงานท่ีเก่ียวของ และ
สามารถทํางานไดบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไว 
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บทท่ี 3 
แผนการบริหารบุคลากร สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
         สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ  มีการจัดทําแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร แผนปฏิบัติราชการของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ซ่ึงเชื่อมโยงมาจากแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ  และนํานโยบายท่ีเก่ียวของกับบุคลากรมาเชื่อมโยงนําไปสูการจัดทําแผนการบริหารบุคลากร 
ใหสอดคลองกับเปาหมายและแผนปฏิบัติราชการของสํานัก  
 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหบุคลากรสายสนับสนุนของสํานัก พัฒนาตนเองและงานในหนาท่ีใหมีคุณภาพสูงสุด 
2. เพ่ือใหบุคลากรสายสนับสนุนของสํานัก มีคุณภาพชีวิตและสุขภาพดีท่ีสามารถปฏิบัติงานได 

อยางมีความสุข  
 

ประเด็นยุทธศาสตร 
 1.  การสนับสนุนบุคลากรใหมีการพัฒนาตนเองเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน และพัฒนางานในหนาท่ี 
ท่ีไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
  2.  การสรางความสุข ความพึงพอใจ และคุณภาพชีวิตท่ีดีของบุคลากรในหนวยงาน 
 

เปาประสงค 
1. บุคลากรมีการพัฒนาตนเองและงานในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
2. มีการสนับสนนุการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในหนวยงานทุกประเภท 

 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดใหความสําคัญตอการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซ่ึง

ถือวาเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาองคกรและเปนปจจัยบงชี้ถึงความสําเร็จในการดําเนินงานขององคกร 

ซ่ึงดําเนินกิจกรรมการบริหารจัดการ มุงเนนคุณภาพ โดยมียุทธศาสตรเปนตัวนําจึงจําเปนท่ีจะตองมุงสราง

ศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรทุกประเภทท่ีเปนกําลังสําคัญในการดําเนินกิจกรรมขององคกร 

ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมภายในสํานัก การบริหารและพัฒนาบุคลากรจึงเปนกลไกท่ีสําคัญ

ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามภารกิจหลักสํานักและของมหาวิทยาลัย ใหเจาหนาท่ีท้ังสงเสริมดาน

วุฒิความรู และตําแหนงท่ีสูงสุดข้ึน เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  ซ่ึงสํานักตองมี

นโยบายท่ีกําหนดทิศทางชัดเจน มีการจัดแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรท่ีเหมาะสม เพ่ือยกมาตรฐาน

ความรูความสามารถ เปนการเพ่ิมศักยภาพและสมรรถนะของเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการสนับสนุนการ

เรียนการสอน ความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร จึงมีการบริหารทรัพยากรบุคคลภายใตกรอบ

อัตรากําลังโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารสํานัก ภายใตระบบ 4R ของมหาวิทยาลัย โดยมี

รายละเอียดดังนี้  
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1. ระบบการสรรหา (Recruitment)  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ มีระบบการสรรหาทรัพยากรบุคคลโดยยึดระบบคุณธรรม 
(Merit System) โปรงใส ตรวจสอบได ท้ังนี้เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กําหนด และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ โดยมีขอบังคับท่ี
เก่ียวของกับระบบการสรรหา ไดแก 

 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 

 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 

              ซ่ึงในขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 จะมี
การบังคับใชเก่ียวกับการสรรหา การบรรจุและแตงตั้ง การกําหนดอัตราคาจางและคาตอบแทน เงินเพ่ิม
และสวัสดิการ การเลื่อนตําแหนง การเปลี่ยนและการโอนยายตําแหนง การลา จรรยาบรรณ วินัยและการ
รักษาวินัย การดําเนินการทางวินัย การออกจากงาน การอุทธรณและการรองทุกข เปนตน สวนขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 
นั้น มีหลักการสําคัญมาจากท่ีสภามหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบใหมีบุคคลคณะหนึ่งซ่ึงกําหนดใหสภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้ง มีหนาท่ีในการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องการบริหารงานบุคคลแทนอํานาจและหนาท่ีท่ี
สภามหาวิทยาลัยมีอยู โดยการมอบอํานาจใหคณะบุคคล ซ่ึงมีชื่อวา “คณะกรรมการการบริหารงานบุคคล
ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)” มีอํานาจและหนาท่ีตามขอบังคับฯ ในการพิจารณาเรื่อง การกําหนด
ตําแหนง การสรรหา การบรรจุและแตงตั้ง การกําหนดอัตราคาจางและคาตอบแทน เงินเพ่ิมและ
สวัสดิการ การเลื่อนตําแหนง การเปลี่ยนและการโอนยายตําแหนง การลา จรรยาบรรณ วินัยและการ
รักษาวินัย การดําเนินการทางวินัย การออกจากงาน การอุทธรณและการรองทุกข การแตงต้ังบุคคลให
ดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน เปนตน ซ่ึงในท่ีนี้จะกลาวถึงระบบการสรรหาบุคคล ตามหลักธรรมาภิบาลตาม
ขอบังคับ พอสังเขปดวยวิธีการดังนี้ 
 1.1 การสอบแขงขัน คือ การสรรหาบุคคลโดยใชวิธีการสอบขอเขียน (อัตนัยและปรนัย) การ

สอบภาคปฏิบัติ และการสอบสัมภาษณ ซ่ึงผูสอบแขงขันไดจะไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามลําดับท่ีท่ี

สอบแขงขันได 

 1.2 การสอบคัดเลือก คือ การสรรหาบุคคลโดยวิธีการคัดเลือก ซ่ึงผูท่ีไดรับการคัดเลือกจะ

ไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามความเหมาะสม เพ่ือเขารับราชการ โดยไมตองสอบแขงขัน 

 1.3 การรับโอนยาย ปฏิบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย หลักเกณฑ

และวิธีการเปลี่ยนตําแหนง การเปลี่ยนระดับตําแหนง และการตัดโอนตําแหนงขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 

 1.4 การตออายุราชการ  ปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 
2550                                                                                                                           
               นอกจากนี้  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  ยงัมีระบบการสรรหาบุคลากรเพ่ิมเติมเปนราย
กรณี ดังนี้ 
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               1.  การทําสัญญาจางผูเกษียณอายุราชการในลักษณะสัญญาจางอาจารยประจําพิเศษ  
       2.  การสรรหาบุคคลท่ีมีขีดสมรรถนะสูงท้ังในภาครัฐและเอกชนท่ีมีประสบการณและมี
ความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพ ซ่ึงมีคุณวุฒิในระดับปริญญาโทปริญญาเอก บรรจุและแตงตั้งเปน
อาจารยโดยวิธีการคัดเลือก   
      ท้ังนี้  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ไดมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เปนผูมีอํานาจในการออกกฎระเบียบ และประกาศท่ีเก่ียวของเพ่ือการ
ปฏิบัติและการบังคับใชภายใตอํานาจและหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย 
ซ่ึงไดออกระเบียบและประกาศตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับระบบการสรรหาบุคคลประเภทตาง ๆ อาทิ  
      (1) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย การสรรหาบุคคลเพ่ือจางและบรรจุ
แตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 
      (2) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย การใหผูเกษียณอายุราชการปฏิบัติงานใน
งานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 
      (3) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย การสรรหาบุคคลเพ่ือจางและบรรจุ
แตงตั้งเปนพนักงานราชการ พ.ศ. 2556 
      (4) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย การจางลูกจางชั่วคราว พ.ศ. 2557 
      เปนตน 
          2. ระบบการรักษาไว  (Re-treatment)  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ไดใหความสําคัญกับการสรางระบบการรักษาคนดีไวของบุคลากร
ทุกระดับ ท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน ซ่ึงคาดหวังจะเปนพลังในการขับเคลื่อนองคกรใหประสบ
ความสําเร็จตามเปาประสงคท่ีกําหนดไว โดยมีหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กําหนด และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ท่ีออกเพ่ือบังคับใชใน
สวนท่ีเก่ียวของ เพ่ือการดําเนินงานบริหารบุคคลตามระบบการรักษาไว ไดแก 

 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ 
ปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  
พ.ศ. 2545 

 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย การเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 

 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย จรรยาบรรณของคณาจารยและ 
บุคลากร พ.ศ. 2556 

 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย การบังคับบัญชาบุคลากร พ.ศ. 2556 

 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย การกําหนดระดับตําแหนงและการ 
แตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน พ.ศ. 2557 

   ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย หลักเกณฑและวิธีการเปลี่ยน
ตําแหนง  

การเปลี่ยนระดับตําแหนง และการตัดโอนตําแหนงขาราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 
  ดังนั้น เพ่ือใหบุคลากรทุกภาคสวนไดปฏิบัติการตามหนาท่ีไดเต็มประสิทธิภาพและพรอม
สรางประโยชนแกมหาวิทยาลัย การรักษาไวซ่ึงบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจนสงเสริมให
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มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและมีประสบการณในวิชาชีพอยางตอเนื่อง จึงสงเสริมใหมีกิจกรรมใหบุคลากร
สายสนับสนุนไดรับการพัฒนาทักษะการวิเคราะหคางาน เพ่ือเตรียมประเมินเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึนอยาง
ตอเนื่อง สงเสริมใหสายวิชาการไดรับการพัฒนาทักษะทางวิชาการ มีประสบการณดานวิจัยและ มีผลงาน
ทางวิชาการตอเนื่อง ดวยเปาหมายหลักคือการรักษาบุคลากรใหเปนผูมีคุณคาและคุณภาพสําหรับ
มหาวิทยาลัยตอไป ซ่ึงคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยไดออกระเบียบ และประกาศ
ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับระบบการรักษาไวบุคคลประเภทตาง ๆ เปนการเชิดชูคนเกง คนดี และมี
ประสิทธิภาพ ตอองคกร อาทิ 
          (1) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการ
เลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 
          (2) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย การกําหนดระดับตําแหนงและการ
แตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน พ.ศ. 2557 
          (3) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย การจายเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 
          (4) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการ
เลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 

      โดยมีกิจกรรมท่ีตองวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีปฏิบัติอยางตอเนื่องเปนวงรอบ  ทุกป 
ปละสองวงรอบ รอบท่ี 1 ตั้งแต 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม และรอบท่ี 2 ตั้งแต 1 เมษายน – 30 กันยายน 
ดวยการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance) ของบุคลากร โดยใชแบบประเมินผลการปฏิบัติและ
แบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย มี
องคประกอบของการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางนอยสององคประกอบหลัก ครอบคลุมผลสัมฤทธิ์
ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ดังนี้ 

       (1) องคประกอบผลสัมฤทธิ์ของงาน 100 คะแนน ใหประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานจากการ
ปฏิบัติราชการตามมาตรฐานตําแหนงประเภทและระดับท่ีครองอยู ดังนี้ 

 (1.1)  ตําแหนงประเภทวิชาการ 100 คะแนน ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานจากการปฏิบัติ
ราชการตามภาระงาน ในองคประกอบ ดังนี้ 

 1)  งานสอน            30 คะแนน 

 2)  งานวิจัย            20 คะแนน 

 3)  งานบริการวิชาการ          20 คะแนน 

 4)  งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมนักศึกษา   15 คะแนน 

 5)  งานบริหารหลักสูตร          15 คะแนน 

(1.2)  ตําแหนงประเภทท่ัวไป 100 คะแนน ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานจากการปฏิบัติ

ราชการตามภาระงาน ในองคประกอบ ดังนี้ 

 1)  ดานการปฏิบัติการ          50 คะแนน 

 2)  ดานการบริการ          50 คะแนน 
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 (1.3)  ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตําแหนงประเภท
วิชาชีพเฉพาะ(หัวหนางาน)หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ(หัวหนางาน) 100 คะแนน ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
จากการปฏิบัติราชการตามภาระงาน ในองคประกอบ ดังนี้ 

 1)  ดานการปฏิบัติการ          30 คะแนน 
 2)  ดานการวางแผน          20 คะแนน 
 3)  ดานการประสานงาน          20 คะแนน 
 4)  ดานการบริการ          30 คะแนน 

 (1.4)  ตําแหนงประเภทบริหาร 100 คะแนน ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานจากการปฏิบัติ
ราชการตามภาระงาน ในองคประกอบ ดังนี้ 

 1)  ดานแผนงาน           30 คะแนน 
 2)  ดานบริหารงาน          30 คะแนน 

  3)  ดานบริหารทรัพยากรบุคคล         20 คะแนน 
  4)  ดานบริหารทรัพยากรและงบประมาณ        20 คะแนน 

      (2)  องคประกอบพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 100 คะแนน ใหขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัยท้ังสายวิชาการและสายปฏิบัติการ ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการตามองคประกอบและระดับพฤติกรรมในการปฏิบัติงานสําหรับตําแหนงท่ีสภามหาวิทยาลัย
กําหนด ดังนี้ 
  (2.1)  ตําแหนงประเภทวิชาการ 100 คะแนน ตองประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
ตามองคประกอบ ดังนี้ 
   1)  สมรรถนะหลกั 50 คะแนน โดยประเมินตามองคประกอบท่ีสภา
มหาวิทยาลัยกําหนด 

   2)  สมรรถนะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 25 คะแนน โดยประเมินตาม
องคประกอบท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 

   3)  สมรรถนะการบรหิาร 25 คะแนน โดยประเมินตามองคประกอบท่ีสภา
มหาวิทยาลัยกําหนด 

  (2.2)  ตําแหนงประเภทท่ัวไป 100 คะแนน ตองประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
ตามองคประกอบ ดังนี้ 
   1)  สมรรถนะหลกั 50 คะแนน โดยประเมินตามองคประกอบท่ีสภา
มหาวิทยาลัยกําหนด 
   2)  สมรรถนะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 50 คะแนน โดยประเมินตาม
องคประกอบท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 

  (2.3)  ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะและตําแหนงประเภทวิชาชีพ
เฉพาะ (หัวหนางาน) หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (หัวหนางาน)  100 คะแนน ตองประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการตามองคประกอบ ดังนี้ 
   1)  สมรรถนะหลกั 50 คะแนน โดยประเมินตามองคประกอบท่ีสภา
มหาวิทยาลัยกําหนด   
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   2)  สมรรถนะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 25 คะแนน โดยประเมินตาม
องคประกอบท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 
   3)  สมรรถนะการบรหิาร 25 คะแนน โดยประเมินตามองคประกอบท่ีสภา
มหาวิทยาลัยกําหนด 
  กรณีตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะท่ีไมไดครองตําแหนงหัวหนา
งานไมตองประเมินสมรรถนะการบริหาร และใหใชคะแนนประเมินของสมรรถนะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
เปน 50 คะแนนแทน 

  (2.4)  ตําแหนงประเภทบริหาร 100 คะแนน ตองประเมินพฤตกิรรมการปฏิบัติราชการ
ตามองคประกอบ ดังนี้ 
   1)  สมรรถนะหลกั 50 คะแนน โดยประเมินตามองคประกอบท่ีสภา
มหาวิทยาลัยกําหนด 
   2)  สมรรถนะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 25 คะแนน โดยประเมินตาม
องคประกอบท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 
   3)  สมรรถนะการบรหิาร 25 คะแนน โดยประเมินตามองคประกอบท่ีสภา
มหาวิทยาลัยกําหนด 

       (3)  องคประกอบความรูความสามารถและทักษะท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน 100 คะแนน 
ใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย ยกเวน ตําแหนงประเภทวิชาการ 
และตําแหนงประเภทบริหารแบบมีวาระ ประเมินความรูความสามารถและทักษะท่ีจําเปนในการ
ปฏิบัติงานสําหรับตําแหนงตามองคประกอบและระดับ โดยประเมินตามองคประกอบท่ีสภามหาวิทยาลัย
กําหนด ดังนี้ 

  (3.1)  ความรูความสามารถ 50 คะแนน โดยประเมินตามองคประกอบและระดับท่ีสภา
มหาวิทยาลัยกําหนด ดังนี้ 
   1)  ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 
   2)  ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ 
  (3.2)  ทักษะจําเปน 50 คะแนน โดยประเมินตามองคประกอบและระดับท่ีสภา
มหาวิทยาลัยกําหนด ดังนี้ 
   1)  การใชคอมพิวเตอร 
   2)  การใชภาษาอังกฤษ 
   3)  การคํานวณ 
   4)  การจัดการขอมูล 
 ท้ังนี้  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ไดมอบใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา

มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เปนผูจัดทําหลักเกณฑและวิธีการ ตลอดจนกําหนดแบบประเมินตาง ๆ มีการ

ประกาศใชหลักเกณฑการประเมินและจําแนกกลุมผูประเมินและผูถูกประเมินอยางชัดเจนใหเกิดความ

บริสุทธิ์ยุติธรรม โปรงใส ตรวจสอบได มีการกลั่นกรองผลการประเมินรายงานตอสภา และนําผลการ

ประเมินมาใชในระบบการรักษาไวซ่ึงบุคคลประเภทตาง ๆ ตามผลงานท่ีบุคคลนั้นประเมินไดในแตละ

ระดับ อยางนอย 2 แนวทาง  ดังนี้ 
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 1. เพ่ือเลื่อนเปอรเซ็นตเงินเดือนตามผลงานท่ีไดรับการประเมินเปนการตอบแทนความดี

ความชอบและรางวัลเพ่ือการเชิดชูเกียรติ 

 2. เพ่ือนําไปสูการวางแผนพัฒนา หรือฝกอบรมบุคลากรซ่ึงยังมีสมรรถนะไมพึงประสงคใน

บางทักษะ  
 

3. ระบบจัดการคุณภาพ  (Re-training)  

    เพ่ือใหบุคลากรทุกภาคสวนไดปฏิบัติการและดํารงชีพอยางมีความสุขและพรอมสราง

ประโยชนแกมหาวิทยาลัย การจัดการคุณภาพของบุคลากร จึงมุงใหบุคคลไดรับการพัฒนาใหถึงท่ีสุดท้ัง

ดานวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการของอาจารย สภามหาวิทยาลัยจึงไดออกขอบังคับท่ีเก่ียวของ

กับระบบการจัดการคุณภาพบุคคล ไวดังนี้ 

 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย วิธีการประชุมคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  
พ.ศ. 2552 

 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้ง 
พนักงานในมหาวิทยาลัยดํารงตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. 2554 

 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย หลักเกณฑและวิธีการการเปลี่ยน
ตําแหนง การปรับเปลี่ยนระดับตําแหนง และการตัดโอนตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2555 

 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย การกําหนดระดับตําแหนงและแตงต้ัง
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. 2557 

 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของ 
ผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2559 

 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งบุคคลให
ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2561 

 

ดังนั้น จึงมีการสงเสริมใหอาจารยมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพทางดานวิชาการ มีระบบใหทุน

สนับสนุนการศึกษาตอมีวุฒิการศึกษาท่ีสูงข้ึนโดยสงเสริมใหสายวิชาการไดศึกษาตอในระดับปริญญาเอก

มากข้ึน และสนับสนุนใหสายปฏิบัติการเรียนตอในวุฒิท่ีสูงข้ึนตามความตองการของหนวยงาน โดยมีคณะ

กรรมการบริหารกองทุนเปนผูพิจารณาใหทุนสนับสนุนอยางตอเนื่อง มีการจัดทําระเบียบใหเงินรางวัล 

และคาตอบแทนตําแหนงทางวิชาการ และตําแหนงท่ีสูงข้ึนของสายสนับสนุน เพ่ือเปนการจูงใจใหเขาสู

ระบบการจัดการคุณภาพอยางตอเนื่อง  มีการจัดทําขอบังคับวาดวยการตอสัญญาจางพนักงาน

มหาวิทยาลัยท่ีมีตําแหนงท่ีสูงข้ึน หรือวุฒิท่ีสูงข้ึน ไวชัดเจน ในมาตรการตาง ๆ ของระเบียบและขอบังคับ

มหาวิทยาลัย ตามระบบคาตอบแทน (Compensation)  ไดแก 

 3.1  กลุมขาราชการ ไดรับคาตอบแทนดังนี้  
 3.1.1 เงินเดือน เงินประจําตําแหนง (ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยเงินเดือนและเงิน

ประจําตําแหนง)  
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 3.1.2 คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการ

เบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550) 

 3.1.3 เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินเพ่ิมการ

ครองชีพชั่วคราวสําหรับขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ   

พ.ศ. 2548)  

 3.2  กลุมลูกจางประจํา ไดรับ  

 3.2.1 เงินคาจาง (ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ  

พ.ศ. 2537)  

 3.2.2 คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการ

เบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550) 

 3.2.3 เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินเพ่ิมการ

ครองชีพชั่วคราวสําหรับขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2548)  

 3.3 กลุมพนักงานมหาวิทยาลัย ไดรับ  

 3.3.1 เงินเดือน สวัสดิการและสิทธิประโยชน ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบูรณ วาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556  

 3.3.2 คาตอบแทนลวงเวลา (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินตอบ

แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550) 

 3.4 กลุมพนักงานราชการ ไดรับ  

 3.4.1 เงินเดือน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547  

 3.4.2 คาตอบแทนลวงเวลา (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินตอบ

แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550) 

 3.4.3 คาตอบแทนสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษสําหรับครูการศึกษาพิเศษ  

 3.5 กลุมลูกจางชั่วคราว ตําแหนงอาจารย และเจาหนาท่ีประจําตามสัญญาจาง ไดรับ  

 3.5.1 คาจาง ไดรับโดยอิงตามอัตราเงินเดือนของขาราชการ (งบประมาณแผนดิน) และ 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ เรื่อง อัตราคาจางลูกจางชั่วคราว พ.ศ. 2557 (เงินรายไดของ

มหาวิทยาลัย) 

 3.5.2 คาตอบแทนลวงเวลา (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินตอบ

แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550) 

 3.5.3 คาตอบแทนกรณีปฏิบัติงานตางจังหวัด 

 3.5.4 คาตอบแทนพิเศษลูกจางชั่วคราว พ.ศ. 2561   

 นอกจากนี้  บุคลากรท่ีปฏิบัติงานสายวิชาการ ซ่ึงไดแก อาจารย ยังมีสิทธิเบิกคาสอนพิเศษตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจายเงินคาสอนพิเศษในมหาวิทยาลัย และบุคลากรท่ีมีใบประกอบ
วิชาชีพก็จะไดคาตอบแทนเพ่ิมอีก และยังมีระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน (Welfare) เพ่ิมเติม ซ่ึง
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย ไดจัดวางเปนระเบียบ และประกาศตาง ๆ สําหรับ
ระบบการจัดการคุณภาพ ไดแก 
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 1. สวัสดิการคารักษาพยาบาลกลุมขาราชการและลูกจางประจําจะไดรับตามระเบียบ

กระทรวงการคลัง  

 2. สวัสดิการการเบิกคาการศึกษาของบุตรกลุมขาราชการและลูกจางประจําจะไดรับตาม

ระเบียบกระทรวงการคลัง  

 3. สิทธิประโยชน ในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  

 4. สิทธิประโยชนในการลา ของขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงาน

ราชการ ไดแก การลาปวย การลาคลอดบุตร การลากิจสวนตัว การลาพักผอน การลาอุปสมบทหรือการ

ลาไปประกอบพิธีฮัจย  

 5. สิทธิประโยชนในการเปนสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) สําหรับ

ขาราชการ  

 6. สิทธิประโยชนในการเปนสมาชิกกองทุนสวัสดิการลูกจาง (กสจ.) สําหรับลูกจางประจํา  

 7. สิทธิประโยชนในการสมัครเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพย  

 8. สิทธิประโยชนในการไดรับการจัดสรรเงินกูเพ่ือซ้ือท่ีอยูอาศัยตามโครงการความรวมมือ

ระหวางมหาวิทยาลัยกับสถาบันการเงินตาง ๆ  

 9. สวัสดิการคารักษาพยาบาลกลุมพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ อาจารย และ

เจาหนาท่ีประจําตามสัญญาจาง จะไดรับตามกฎหมายประกันสังคม  

 10. สวัสดิการตรวจสุขภาพประจําป  
 11. สวัสดิการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพขาราชการท่ีเปนสมาชิก กบข. จะไดรับสิทธิประโยชน            

ตาง ๆ นอกเหนือจากเงินบําเหน็จ บํานาญ ตามสูตรซ่ึงไดรับจากกระทรวงการคลัง ดังนี้  
 11.1 สิทธิในการรับเงินสมทบ สมาชิกจะไดรับเงินสมทบจากรัฐในจํานวนเทากับท่ี สมาชิก

สะสมเปนประจําทุกเดือน  
 11.2 สิทธิประโยชนทางภาษี สมาชิกสามารถนําใบแจงยอดแนบพรอมแบบ ภ.ง.ด. 90 

หรือ 91 เ พ่ือยกเวนภาษีเ งินไดบุคคลธรรมดาในสวนของเงินสะสมเขา กบข. เฉพาะท่ีไม เ กิน              
300,000 บาท ในปภาษีนั้น  

 11.3 สิทธิประโยชนอ่ืน ๆ สมาชิกจะไดรับสวัสดิการตาง ๆ ตามท่ี กบข. จะไดจัดใหมีข้ึน  
 12. สิทธิการไดรับทุนการศึกษา ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร เรื่อง 

การใหทุนสนับสนุนการศึกษาเพ่ือการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2556 
 13. สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย

หลักเกณฑและเง่ือนไขการใหสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557  
 14. ประกันสุขภาพหมูพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 

 

และมหาวิทยาลัยยังมีคณะกรรมการคณะตาง ๆ ทําหนาท่ีในนามคณะกรรมการกองทุน ตามระเบียบตาง ๆ 
เพ่ือบริหารระบบจัดการคุณภาพ ใหกับบุคลากรประเภทตาง ๆ   ของมหาวิทยาลัยในรูปแบบกองทุนตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 (1) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย  
พ.ศ. 2551 
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 (2) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 และ
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
 (3) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย กองทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2554 และ 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 
 
 
 

 4. ระบบเกษียณอายุ (Retirement)  

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ไดใหความสําคัญกับบุคลากรทุกระดับโดยเฉพาะสายวิชาการ
และสายสนับสนุน ซ่ึงเปนพลังสําคัญในการขับเคลื่อนองคกรใหประสบความสําเร็จตามพันธกิจและ
เปาประสงคท่ีต้ังไวนั้นและเม่ือถึงวาระท่ีตองเกษียณอายุราชการไปอยางมีความสุขและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
มหาวิทยาลัยจึงมีการเตรียมความพรอมในการเกษียณอายุราชการ และกําหนดแนวทางการบริหารกรอบ
อัตรากําลังทดแทน มีการวางแนวทางการจางผูเกษียณอายุราชการท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือเปนกําลังสําคัญ
ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตอไป ดวยการออกระเบียบการจางผูเกษียณอายุราชการ โดยไดดําเนินการ
ทุกรูปแบบท่ีจะธํารงรักษาไวซ่ึงบุคลากรท่ีมีคุณภาพ โดยกําหนดเปนนโยบายไวในแผนกลยุทธ เพ่ือให
บุคลากรทํางานอยางมีความสุข เกิดความจงรักภักดี ปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลง และอยูรวมกันเปน
บุคลากรท่ีมีคุณคารวมพัฒนามหาวิทยาลัยในวัยเกษียณอายุราชการ หรือเปนการเตรียมทางเลือกกอนการ
เกษียณอายุราชการอยางม่ันคงเพ่ือใหบุคลากรวางแผนการดําเนินการตาง ๆ ในวันท่ีจะเกษียณอายุ
ราชการ ไดแก 
   1. จัดทําแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือสรางความรูความเขาใจในข้ันตอนการ
ดําเนินการขอตออายุราชการสําหรับอาจารย ท่ีมีคุณสมบัติและกําลังจะเกษียณอายุราชการใน
ปงบประมาณ 
   2. จัดใหมีคาตอบแทนท่ีเหมาะสมกับภาระงานและอัตราเงินเดือนใหเหมาะสมกับผูเกษียณอายุ
ราชการท่ีปฏิบัติงานในงานมหาวิทยาลัย ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย การให 
ผูเกษียณอายุราชการปฏิบัติงานในงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 
   นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยโดยหนวยงานสังกัดตาง ๆ ยังไดรับนโยบายจากฝายบริหารใหมีการ
จัดระบบการดูแลในเรื่องตาง ๆ แกขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางชั่วคราวในเรื่องท่ัว ๆ ไป
เพ่ือใหมีความรูสึกท่ีดีตอองคกรละมีความสุขในการปฏิบัติหนาท่ีไปจนถึงวันท่ีเกษียณอายุราชการ ดังนี้ 

 จัดใหมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและเปนธรรม
ตามหลักธรรมาภิบาล   

 จัดสภาพแวดลอมในสถานท่ีทํางาน วัสดุ อุปกรณใหเพียงพอตอการใชงาน และสราง 
บรรยากาศการทํางานใหเหมาะสม  

 จัดสภาพแวดลอมตามอาคารตาง ๆ ใหมีความรมรื่น เหมาะสม  

 จัดใหมีสถานท่ีจอดยานพาหนะท่ีเพียงพอและเหมาะสม  

 จัดใหมีกองทุนสวัสดิการบุคลากรของพนักงานมหาวิทยาลัย  

 จัดพาหนะใหประจําแตละคณะ และมีในสวนกลางอยางเพียงพอตอการใชงาน  

 จัดกิจกรรมสรางสัมพันธท่ีดีของบุคลากร เชน งานปใหม วันสงกรานต กีฬาสี งาน 
เกษียณอายุราชการ การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ท้ังในและตางประเทศ  
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 จัดบานพัก อาคารท่ีพัก เพ่ือบุคลากรทุกระดับ 

 สรางขวัญกําลังใจแกบุคลากรท่ีมีผลงานดีเดน เชน นักวิจัยดีเดน ขาราชการดีเดน  
คนดีผูปดทองหลังพระ ฯลฯ  
 และเม่ือมีการเกษียณอายุราชการเม่ือปฏิบัติงานครบอายุ 60 ป มหาวิทยาลัยไดจัดทํา
แนวทางสําหรับบุคลากรเพ่ือการรับสิทธิประโยชน ดังนี้  
           (1) กลุมขาราชการ  

 1) บําเหน็จบํานาญปกติ ซ่ึงจะไดรับ เม่ือออกจากราชการดวยเหตุปกติ  

 2) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  

 (2) กลุมลูกจางประจํา  

 1) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจางประจําของสวนราชการ ซ่ึงจดทะเบียน

แลว กสจ. 

 (3) กลุมพนักงานมหาวิทยาลัย  

 1) เงินบําเหน็จ (ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวยหลักเกณฑและ

เง่ือนไขการใหสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557) 

 2) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย 

 3) กฎหมายวาดวยประกันสังคม  

 (4) กลุมพนักงานราชการ 

 1) กฎหมายวาดวยประกันสังคม  

 ท้ังนี้ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ไดมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เปนผูมีอํานาจในการออกกฎระเบียบ และประกาศท่ีเก่ียวของเพ่ือการ

ปฏิบัติและการบังคับใชภายใตอํานาจและหนาท่ีของคณะกรรมการการบริหารงานบุคคลประจํา

มหาวิทยาลัย  ซ่ึงไดออกระเบียบและประกาศตาง ๆ ท่ีเก่ียวของรองรับกับระบบการเกษียณอายุ อาทิ

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย การใหผูเกษียณอายุราชการปฏิบัติงานในงานมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2556 

 (5) กลุมลูกจางชั่วคราว 

 1) กฎหมายวาดวยประกันสังคม  

 ท้ังนี้ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ไดมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เปนผูมีอํานาจในการออกกฎระเบียบ และประกาศท่ีเก่ียวของเพ่ือการ

ปฏิบัติและการบังคับใชภายใตอํานาจและหนาท่ีของคณะกรรมการการบริหารงานบุคคลประจํา

มหาวิทยาลัย  ซ่ึงไดออกระเบียบและประกาศตาง ๆ ท่ีเก่ียวของรองรับกับระบบการเกษียณอายุ อาทิ

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย การจางลูกจางชั่วคราว พ.ศ. 2557 
  

          แผนการทดแทนตําแหนง (Succession) 
          สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดดําเนินการวางแผนตําแหนงงานหลักๆ ท่ีมี
พนักงานดํารงตําแหนงอยูนั้น ถาเกิดจะตองมีคนข้ึนมาแทน ใครท่ีจะสามารถข้ึนมาแทนได รวมท้ังจะตอง
พัฒนาผูท่ีจะข้ึนมาทดแทนนั้นในเรื่องอะไรบาง ซ่ึงสํานักมีการดําเนินการ ดังนี้ 
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     1. พนักงานดํารงตําแหนงอยูนั้น ตอมามีการปรับเปลี่ยนข้ึนมาแทน เชน ตําแหนงหัวหนางาน 
ซ่ึงบุคคลท่ีสามารถข้ึนมาแทนไดจะมีความรู ความรับผิดชอบ ความสามารถในการครองคน ครองงาน 
และประสบการณการทํางาน ประวัติการทํางาน  
         1.1 สํานักทําบันทึกถึงมหาวิทยาลัยแตงตั้งผูปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงหัวหนางาน 
         1.2 สํานักแตงตั้งคณะกรรมการบริหารสํานักเพ่ิมเติม 
         1.3 งานบริหารและธุรการนําเรื่องเขาท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักแจงเพ่ือทราบ 
         1.4 สํานักออกคําสั่งมอบหมายงาน 
     2. พนักงานลา เปนเวลานาน เชน ลาคลอด ลาบวช ลาปวยรักษาตัว เปนตน ใหแตละงานจัด
ประชุมเก่ียวกับการจัดหาบุคลากรปฏิบัติงานแทนในชวงท่ีลา และมีการมอบหมายใหบุคลากรปฏิบัติงาน
แทนกันเพ่ือใหการปฏิบัติงานในหนวยงานเปนไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึง
ความรู ความสามารถ และใหมีการสอนงานกันกอนถึงวันลา 
 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยใชแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามสายงาน และรอบระยะเวลาการประเมิน ดังนี้  
     1. แบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย วิชาชีพเฉพาะ 
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ แบบรายงาน มีสวนประกอบหลัก ดังนี้ 
                  1.1 ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตําแหนงประเภทวิชาชีพ
เฉพาะ (หัวหนางาน) หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (หัวหนางาน) 
                       ก. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานจากการปฏิบัติราชการตามภาระงาน  
(100 คะแนน) ตามองคประกอบ ดังนี้ 
       1. ดานการปฏิบัติการ (30 คะแนน) 
       2. ดานการวางแผน (20 คะแนน) 
       3. ดานการประสานงาน (20 คะแนน) 
       4. ดานการบริการ (30 คะแนน) 
             ข. ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการตามองคประกอบ (100 คะแนน) ตาม
องคประกอบ ดังนี้ 
       1. สมรรถนะหลัก (50 คะแนน) โดยประเมินตามองคประกอบท่ีสภามหาวิทยาลัย
กําหนด 
       2. สมรรถนะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ (25 คะแนน) โดยประเมินตามองคประกอบท่ี
สภามหาวิทยาลัยกําหนด 
       3. สมรรถนะการบริหาร (25 คะแนน) โดยประเมินตามองคประกอบท่ีสภา
มหาวิทยาลัยกําหนด 
         1.2 ตําแหนงประเภทบริหาร 
              ก. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานจากการปฏิบัติราชการตามภาระงาน  
(100 คะแนน) ตามองคประกอบ ดังนี้ 
       1. ดานแผนงาน (30 คะแนน) 
       2. ดานบริหารงาน (30 คะแนน) 
       3. ดานบริหารทรัพยากรบุคคล (20 คะแนน) 
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       4. ดานบริหารทรัพยากรและงบประมาณ (20 คะแนน) 
             ข. ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการตามองคประกอบ (100 คะแนน) ตาม
องคประกอบ ดังนี้ 
       1. สมรรถนะหลัก (50 คะแนน) โดยประเมินตามองคประกอบท่ีสภามหาวิทยาลัย
กําหนด 
          1.1 การมุงผลสมฤทธิ์ 
          1.2 บริการท่ีดี 
          1.3 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
          1.4 การยดึม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม 
          1.5 ความทํางานเปนทีม 
                 2. สมรรถนะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ (25 คะแนน) โดยประเมินตามองคประกอบ
ท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 
                      2.1 การคิดวิเคราะห 
                2.2 การสืบเสาะหาขอมูล 
                2.3 ความเขาใจองคกรและระบบราชการ 
                2.4 การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนการ 
                2.5 การสรางสัมพันธภาพ 
       3. สมรรถนะการบริหาร (25 คะแนน) โดยประเมินตามองคประกอบท่ีสภา
มหาวิทยาลัยกําหนด 
                             3.1 สภาวะผูนํา 
                3.2 วสิัยทัศน 
                3.3 การวางแผนกลยุทธภาครัฐ 
                3.4 ศักยภาพเพ่ือนําการปรับเปลี่ยน 
                             3.5 การควบคุมตนเอง 
                             3.6 การสอนงานและการมอบหมายงาน    
                1.3 พนักงานราชการ ประเมินปละ 1 ครั้ง ตามปงบประมาณ  
                     องคประกอบของแบบรายงาน 
            1.3.1 ผูรับการประเมิน กรอกแบบรายงานฯ พรอมแนบหลักฐานประกอบการพิจารณา
เสนอตอผูบังคับบัญชาชั้นตน 
                     1.3.2 หวัหนางานตรวจสอบขอมูลและประเมินตอนท่ี 2 (พฤติกรรมการปฏิบัติงาน) 
  1.3.3 ผูบริหารสํานัก แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและ
สรุปผลการประเมินท้ังตอนท่ี 1 และ 2 
                     1.3.4 ผูบริหารสํานัก กรอกแบบรายงานพรอมเอกสารหลักฐานสงอธิการบดี (ผานงาน
การเจาหนาท่ี) 
       1.4 ลูกจางประจํา ประเมิน 2 รอบ ตามปงบประมาณ 
       1.5 ลูกจางชั่วคราว ประเมินปละ 1 ครั้ง ตามปงบประมาณ  
                      ไดจัดกลุมตามผลคะแนนเปน 5 ระดับ คือ ดีเดน ดีมาก ดี พอใช และตองปรับปรุง  
โดยกําหนดชวงคะแนนของแตละดับ ผลการประเมิน ดังนี้ 
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         ดีเดน        95 – 100  คะแนน     
ดีมาก        85 – 94 คะแนน  
ดี        75 – 84 คะแนน     
พอใช        65 – 74  คะแนน   จางตอ 1 ป แตไมไดเงินเพ่ิมจากมหาวิทยาลัย   
ตองปรับปรุง  60 – 64  คะแนน   
คะแนนต่ํากวา      60      

 

 1.5.1 ลูกจางชั่วคราวท่ีไดรับการพิจารณาเพ่ิมคาตอบแทนอยูในเกณฑ ดังนี้ 
   1) ผลการประเมินอยูในเกณฑระดับดี 

       2) ตองไมถูกคําสั่งลงโทษทางวินัย หรือศาลพิพากษาในคดีอาญาลงโทษใน 
                               ความผิด 

       3) ตองไมขาดราชการ โดยไมมีเหตุอันควร 
       4) ตองปฏิบัติงานครบตามเกณฑของมหาวิทยาลัย โดยมีวันลาไมเกิน 30 วัน 
          ทําการ (ลาปวย + ลากิจ) 
       5) มีผลงานโดดเดน ซ่ือสัตย สุจริต มีจิตอาสาตอสวนรวม เอาใจใสในหนาท่ีท่ี 
          ไดรับมอบหมาย และแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด 

 1.5.2 ใหนําผลการประเมินเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เพ่ือกลั่นกรองผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานของลูกจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง) เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ 
โปรงใส และเปนธรรม จากการใชดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาหรือผูประเมินกอนท่ีจะเสนอผลการประเมิน
ตอผูอํานวยการสํานัก  

15.3  ลูกจางชั่วคราวผูใดไดรับการประเมินแลวมีคาเฉลี่ยติดตอกัน 2 ป ตํ่ากวาระดับ
พอใช ใหผูบังคับบัญชาทําความเห็นเสนอผูมีอํานาจสั่งจางพิจารณาเลิกจางตอไป พรอมแจงใหลูกจาง
ชั่วคราวทราบภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันทราบผลการประเมิน 
 

    กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
                 1. ผูรับการประเมิน กรอกแบบรายงานฯ พรอมแนบหลักฐานประกอบการพิจารณาเสนอ
ตอหัวหนางาน/รองผูอํานวยการและผูอํานวยการสํานัก ตามลําดับ  
          2. หัวหนางาน/รองผูอํานวยการตรวจสอบขอมูลและประเมินตอนท่ี 2 (พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน)  
          3. ผูบริหารระดับสํานัก แตงต้ังคณะกรรมการประเมิน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและ
สรุปผลการประเมินท้ังตอนท่ี 1 และ 2  
          4. การประเมินภารกิจสนับสนุน/จุดเนนของหนวยงาน/ความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล  
          5. การประเมินในตอนท่ี 2 ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ตองมีผลงานในรอบป                    
                   6. ผูบริหารระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน/ผูชวยอธิการบดี/รองอธิการบดี กรอกแบบรายงาน
พรอมเอกสารหลักฐานสงอธิการบดี (ผานงานการเจาหนาท่ี)  
 

ผลการประเมินการปฏิบัติงานมี 5 ระดับ ดังนี้  
              (    )    ดีเดน  90 – 100  (    )    ดีมาก  80 – 89  (    )    ดี   70 - 79 

              (    )    พอใช   60 – 69  (    )    ตองปรับปรุง  60 
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ตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผนการบริหารบุคลากร 
รอยละความสําเร็จการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนการบริหารบุคลากร รอยละ 82
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แผนการดําเนินงานการบริหารบุคลากร สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  การสนับสนุนบุคลากรใหมีการพัฒนาตนเองเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน และพัฒนางานในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
 

        
 
  
 

เปาประสงค 
กลยุทธ ตัวชี้วัด 

หนวย
นับ 

คาเปาหมาย 
ปการศึกษา2564 

โครงการ/กิจกรรม/แนวทาง หมายเหตุ 

    
1. บุคลากรมีการพัฒนา
ตนเองและงานในหนาท่ีท่ี
ไดรับมอบหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ 

1. สนับสนุนบุคลากร
ใหมีตําแหนงท่ีสูงขึ้น 
 

1. จํานวนของพนักงานมหาวิทยาลัย
ในสํานักท่ียื่นขอประเมินคางานเพ่ือ
กําหนดตําแหนงท่ีสูงขึ้น  

คน 2 คน -กระตุนพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีครบคุณสมบัติ
ดําเนินการวิเคราะหคางานเพ่ือขอยื่นประเมินคางาน
เพ่ือกําหนดตําแหนงท่ีสูงขึ้น 

ไมใชงบประมาณ 

2. จํานวนของพนักงานมหาวิทยาลัย
ในสํานักท่ีขอประเมินเขาสูตําแหนงท่ี
สูงขึ้น  

คน 2 คน -กระตุนพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีผานประเมินคางาน
ดําเนินการวิเคราะหความรู ความสามารถ ทักษะ 
และจัดทําคูมือปฏิบัติงานหลักเพ่ือขอยื่นประเมินเขา
สูตําแหนงท่ีสูงขึ้น 

ไมใชงบประมาณ 

3. จํานวนของพนักงานมหาวิทยาลัย
ในสํานักท่ีไดรับแตงต้ังใหดํารง
ตําแหนงท่ีสูงขึ้น  

คน 1 คน -เชิดชูพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไดรับแตงต้ังใหดํารง
ตําแหนงท่ีสูงขึ้นผานเว็บไซตหนวยงานและ
ประชาสัมพันธใหบุคลากรในหนวยงานไดรับทราบ 

ไมใชงบประมาณ 

4. จํานวนคูมือปฏิบัติงานหลักของ
สายปฏิบัติการ ท่ีมีการจัดทําหรือ
ปรับปรุง  

เรื่อง 16 -สนับสนุนใหบุคลากรสายปฏิบัติการจัดทําหรือ
ปรับปรุงคูมือปฏิบัติงานหลัก 

ไมใชงบประมาณ 

2. สนับสนุนให
บุคลากรพัฒนาหรือ
สรางงานดาน
นวัตกรรม 

5. จํานวนนวัตกรรมท่ีพัฒนาหรือ
สรางผลงานโดยบุคลากรของ
หนวยงาน 

นวัตกรรม
(เร่ือง) 

2 สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรพัฒนาหรือสราง
ผลงานดานนวัตกรรม 

ไมใชงบประมาณ 
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          ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความสุข ความพึงพอใจ และคุณภาพชีวิตท่ีดีของบุคลากรในหนวยงาน                               
 

หมายเหตุ งบประมาณในการบริหารบุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในแตละกิจกรรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
 
 

เปาประสงค 
กลยุทธ ตัวชี้วัด 

หนวย
นับ 

 
คาเปาหมาย 

ปการศึกษา 2564 
 

โครงการ/กิจกรรม/แนวทาง หมายเหตุ 

  
1. มีการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
บุคลากรในหนวยงาน
ทุกประเภท 
 

1. สนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของบุคลากรใน
หนวยงานทุกประเภท 

1. รอยละความพึงพอใจของ
บุคลากรท่ีมตีอหนวยงาน 

รอยละ 
 

92 1. โครงการแขงขันกีฬาฯ ของบุคลากรสํานัก         
2. สํารวจการตรวจสุขภาพประจําป         
3. กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนของหนวยงาน 
4. โครงการ 5ส. ของหนวยงาน 
5. กิจกรรมประเมินผลความสุข ความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตอหนวยงาน 
(สํานัก) 
6. รายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการบริหารสํานัก 
  

8,000 บาท 
(งบ บก.ศ.) 

 
 
 
 
 
 

2. มีการสนับสนุน
บุคลากรใหมีจิตอาสา
เพ่ือใหเกิดความผูกพัน
ระหวางบุคลากรกับ
องคกร 
 

2. สนับสนุนให
บุคลากรมีจิตอาสา 

1. จํานวนกิจกรรมจติอาสา
เพ่ือพัฒนาใหเกิดความ
ผูกพันระหวางบุคลากรกับ
องคกร 

กิจกรรม 1 1. กิจกรรมจิตอาสารวมทําความสะอาดลานอนุสาวรียพอขุนผาเมือง 
2. กิจกรรมบริจาคโลหิต 

ไมใช
งบประมาณ 
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กิจกรรม/โครงการที่จะดําเนินงานตามแผนการบริหารบุคลากร สํานักวิทยบริการฯ  
ประจําปการศึกษา 2564 (งบประมาณป 2565) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม/โครงการ ระยะเวลา    
การปฏิบัต ิ

คาเปาหมาย งบประมาณ 
2564 

ผูรับผิด 
ชอบ 

หมาย
เหตุ 

 1. จัดสงบุคลากรเขารวมฝกอบรม กับ
หนวยงานอ่ืน ๆ ภายในมหาวิทยาลัย  

ตุลาคม 2564 
- กรกฎาคม  
2565 

ไมนอยกวา        
3 คน 

ไมใช
งบประมาณ 

รองผูอํานวย 
การฝาย
บริหาร 

 

2. สงเสริมใหบุคลากรพัฒนาหรือสราง
งานดานนวัตกรรม 

ตุลาคม 2564 
- กรกฎาคม  
2565 

2 นวัตกรรม
(เรื่อง) 

ไมใช
งบประมาณ 

รองผูอํานวย 
ท้ัง 4 งาน 

 

3. สรางความสุข ความพึงพอใจ และ
คุณภาพชีวิตท่ีดีของบุคลากรใน
หนวยงาน 
 

ตุลาคม 2564 
- กรกฎาคม  
2565 

รอยละ 92 
(ความพึงพอใจ
ของบุคลากรท่ีมี
ตอหนวยงาน) 
 
 

8,000 บาท 
(งบ บก.ศ.) 

 
 
 
 
 

รองผูอํานวย 
ท้ัง 4 งาน 
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บทท่ี 4 
แผนพัฒนาบุคลากร สาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 
   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

มีการจัดทําแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร  แผนปฏิบัติราชการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซ่ึงเชื่อมโยงมาจากแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  และนํานโยบาย 
ท่ีเก่ียวของกับบุคลากรมาเชื่อมโยงนําไปสูการจัดทําแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจําป 
การศึกษา 2564 ใหสอดคลองกับเปาหมายและแผนปฏิบัติราชการของสํานักฯ และจัดทําเปนแผนปฏิบัติ
การประจาํปงบประมาณ 2565 เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะการทํางานท่ีเหมาะสมสามารถทํางานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ มีจิตบริการ สอดคลองกับความตองการดานบุคลากรสายสนับสนุนของ สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือเปนแนวทางการดําเนินงานดานการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 
      1.การสนับสนุนใหบุคลากรพัฒนาเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ความสามารถในการพัฒนา
หนวยงานใหมีประสิทธิภาพ      
 เปาประสงค 
      1. บุคลากรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องสอดคลองกับภาระงานท่ีรับผิดชอบและพันธกิจของ
หนวยงาน 
      2. มีการจัดการความรู/การแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือพัฒนาองคกร   
 
 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุน 
 รอยละความสําเร็จการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุน รอยละ 94 
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แผนการดําเนินงานการพัฒนาบุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  การสนับสนุนใหบุคลากรพัฒนาเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ความสามารถในการพัฒนาหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ 

 
 

เปาประสงค 
กลยุทธ ตัวชี้วัด 

หนวย
นับ 

คาเปาหมาย 
ปการศึกษา2564 

โครงการ/กิจกรรม/แนวทาง หมายเหตุ 

   
1. บุคลากร
ไดรับการ
พัฒนาอยาง
ตอเน่ือง
สอดคลองกับ
ภาระงานท่ี
รับผิดชอบ
และพันธกิจ
ของหนวยงาน 
 

1 .  ส นั บ ส นุ น ก า ร
พัฒนาบุคลากรใหมี
ค ว า ม รู  ทั ก ษ ะ 
ความสามารถ และ
ทัศนคติท่ีเหมาะสม 
เ พ่ื อ ใ ห ก า ร
ดําเนินงานตามพันธ
กิ จ ขอ งหน ว ย ง าน
ประสบความสําเร็จ 

1. รอยละของบุคลากรสายสนับสนุน
ไดรับการพัฒนา เพ่ิมพูนความรูและ
ทักษะในการปฏิบัติงานท้ังในประเทศ
หรือตางประเทศตามเปาหมายท่ี
กําหนด 

รอยละ 100 สํานักไดจัดสรรงบประมาณสําหรับพัฒนาบุคลากร 
โดยเฉล่ียคนละ 2,500 บาท/ปงบประมาณ ใน
โครงการพัฒนาบุคลากร โดยจําแนกกิจกรรมดังน้ี 
1) การประชุม    2) สัมมนา 
3) การอบรม 

84,800 บาท 
(งบ กศ.ปช.) 

 2. รอยละของบุคลากรสายสนับสนุน
ไดรับการฝกอบรมภาษาตางประเทศ
ตามเปาหมายท่ีกําหนด 
(ยกเวนพนักงานอาคาร และ
พนักงานสถานท่ี) 
 
 

รอยละ 90 โครงการฝกอบรมการใชภาษาเพ่ือการส่ือสาร   
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งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในแตละกิจกรรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด 
หนวย
นับ 

คาเปาหมาย 
ปการศึกษา 2564 

 
โครงการ/กิจกรรม/แนวทาง 

 
หมายเหตุ 

2. มีการจัดการ
ความรู/การ
แลกเปล่ียนเรียนรู
ของเครือขาย
สํานักเพ่ือพัฒนา
องคกร   

1. สนับสนุนการจัดการ
ความรูเพ่ือการพัฒนา
องคกร 

1. รอยละของบุคลากรท่ีเขารวม
โครงการการจัดการความรูตาม
เปาหมายท่ีกําหนด 
 

รอยละ 
 

 

100 โครงการการจัดการความรู 
 

5,000 บาท 
(งบ บก.ศ.) 

 

2. สนับสนุนความ
รวมมือของเครือขายใน
การเขารวมกิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู เพ่ือ
นําไปสูการปฏิบัติ 

2. จํานวนเครือขายความรวมมือ
ระหวางองคกร 

เครือขาย 3 เขารวมประชุมเครือขาย  
1) เครือขายสํานักฯ ท่ัวประเทศ  
2) เครือขายสํานักฯ ภาคเหนือ  
3) เครือขายหองสมุดสีเขียว 
4) สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย 
 

8,000 บาท 
(งบ บก.ศ.) 

3. จํานวนการเขารวมกิจกรรม
การแลกเปล่ียนเรียนรูใน
เครือขายสํานัก 

กิจกรรม 3 สนับสนุนใหบุคลากรเขารวมกิจกรรมเครือขาย
เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูในเครือขายตาง ๆ ของ
สํานัก 
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กิจกรรม/โครงการที่จะดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร สํานักวิทยบริการฯ  
ประจําปการศึกษา 2564 (งบประมาณป 2565) 

 

 

หมายเหตุ ระยะเวลาการปฏิบัติและงบประมาณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

 
 

กิจกรรม/โครงการ ระยะเวลา    
การปฏิบัต ิ

คาเปาหมาย งบประมาณ 
2564 

ผูรับผิด 
ชอบ 

หมาย
เหตุ 

โครงการพัฒนาบุคลากรสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ/   
    โดยจําแนกการพัฒนาบุคลากร
ออกเปน 3 ประเภทดังนี้ 

ตุลาคม 2564 
- กรกฎาคม  
2565 

บุคลากรสาย
สนับสุนน       
32 คน 

งบ กศ.ปช.   
84,800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองผูอํานวย 
การฝาย
บริหาร 
และ 

งานบคุคล 

 

    1.  ประชุม สัมมนา  
          จัดสงบุคลากรเขารวมโครงการ
ประชุม สัมมนา และประชุมวิชาการกับ
หนวยงานท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

 
ตุลาคม 
2564- 
กรกฎาคม  
2565 

 
ไมนอยกวา        
5 คน 
 

  

    2.  ฝกอบรม 
         2.1 สนับสนุนใหบุคลากรเขา
รวมโครงการฝกอบรมท่ีสํานักฯ จัดให 
 
 
         2.2 การจัดการความรูของ
สํานักวิทยบริการฯ 
 
         2.3 จัดสงบุคลากรเขารวม
ฝกอบรม กับหนวยงานอ่ืนๆ ท้ังภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย 

 
ตุลาคม 
2564- 
กรกฎาคม  
2565 
มีนาคม 2565 
 
 
ตุลาคม 
2564- 
กรกฎาคม  
2565 

 
ไมนอยกวา      
10 คน 
 
 
ไมนอยกวา       
10 คน 
 
ไมนอยกวา        
3 คน  
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บทท่ี 5 
มาตรการในการนําไปสูการปฏิบัติและการตดิตามประเมินผล 

ตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
 
  

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับนี้ ไดผาน
การระดมความคิด และการมีสวนรวมจากทุกหนวยงานภายในสํานัก ดําเนินการวิพากษโดยผูบริหาร 
ขาราชการ พนักงาน และเจาหนาท่ีของสํานัก แลวจึงนําเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจําสํานัก ในการนําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ไปใชในการดําเนินงานบริหารและพัฒนา
บุคลากรของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศตอไป  และเพ่ือใหมีความสอดคลองกับแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  ดังนั้น สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จึงมีความจําเปนตองปรับแผนดังกลาวใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน และปรับตัวชี้วัดเพ่ิมเติม
สวนท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของสํานักและตัวชี้วัดเดิมท่ีสํานักไดคาเปาหมายไว 
  

มาตรการนําไปสูการปฏิบัต ิ
 1.  การสรรหาบุคลากร เม่ือมหาวิทยาลัยไดรับการจัดสรรอัตรากําลัง จะมีวิธีการสรรหา
บุคลากรตามระเบียบมหาวิทยาลัยกําหนด โดยคํานึงถึงความโปรงใส เปนธรรม เพ่ือใหไดบุคลากรท่ีมี
ความสามารถ เหมาะสมกับตําแหนงงาน โดยใชวิธีการสอบแขงขันจะใชในกรณีบรรจุและแตงตั้งบุคคล
เขาปฏิบัติราชการตามตําแหนงคุณวุฒิและคุณสมบัติตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง และใหหนวยงานมีสวนรวมในการกําหนดตําแหนงเพ่ือความเหมาะสมกับตําแหนงงาน   
ท่ีปฏิบั ติ นอกจากนี้ เ พ่ือเปนการกลั่นกรองใหไดบุคลากรท่ีมีความเหมาะสมตามภาระหนา ท่ี 
มหาวิทยาลัยจึงกําหนดระเบียบวาดวยการทดลองปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน อาทิ พนักงานมหาวิทยาลัย
ตองทดลองปฏิบัติงานเปนเวลา 1 ป นับแตวันท่ีเขาปฏิบัติงาน และประเมินเปนระยะ ๆ ทุก 6 เดือน 
รวม 2 ครั้ง/ป มีคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานจากหนวยงานท่ีสังกัด และ
คณะกรรมการกลั่นกรองของมหาวิทยาลัยตามลําดับ 
 2.  การพัฒนาบุคลากร ในสภาพแวดลอมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง มีการแขงขันตลอดเวลา ซ่ึง
ภารกิจตาง ๆ จะขับเคลื่อนไปไดอยางรวดเร็ว และบรรลุเปาหมายนั้นความสําคัญอยูท่ีบุคลากรท่ีมีอยู  
ในมหาวิทยาลัย หากแนวทางการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานหลากหลาย และถูกตองตามความ
ตองการ ก็จะสามารถใชศักยภาพของบุคลากรไดอยางเต็มกําลังความสามารถ  โดยในบางโครงการ
มหาวิทยาลัยเปนผูรับผิดชอบและบางโครงการหนวยงานเปนผูรับผิดชอบ ดังนี้ 
      2.1 โครงการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานภายในและการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
กําหนดโครงการพัฒนาความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานภาษา การจัดทําคูมือ  การปฏิบัติงาน การ
เขียนผลงานทางวิชาการ 
      2.2 การสนับสนุนสงเสริมใหเขารับการอบรม การสัมมนาในเรื่องท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงาน
ทางวิชาชีพ 
      2.3 การสนับสนุนสงเสริมใหเขารับการอบรมทักษะวิชาการ/วิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน เชน 
การประชุมเชิงปฏิบัติการดานงานบริการ งานวิชาการ ดานการวิจัย  
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      2.4 การสนับสนุนใหไปศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน ท้ังนี้  ตองไดรับการอนุญาตจาก
มหาวิทยาลัย  
      2.5 การรวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ไวสําหรับบุคลากร เพ่ือประโยชน
ในการศึกษาทําความเขาใจ การพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
      2.6 การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของแตละบุคคล เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานการ
พัฒนางาน การพัฒนาความรูเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของกับงาน การวิเคราะห และเสนอแนะ
แนวทางแกไขปญหาท่ีเก่ียวของกับงานแตละงาน 
      2.7 การเชิดชูบุคลากร โดยมีหลักเกณฑรองรับการพิจารณา 
  3.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ 
โดยแบงออกเปน 2 กลุม ดังนี้ 
       3.1 กลุมท่ี 1 ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางประจํา ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ปละ 2 ครั้ง 
       3.2 กลุมท่ี  2  พนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว ประเมินผลการปฏิบัติงาน ปละ 1 ครั้ง 
  4.  งบประมาณดานบุคลากร สํานักวิทยบริการฯ มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาบุคลากร 
โดยมีการจัดสรรงบประมาณอยางตอเนื่อง ในการไปอบรม สัมมนา การศึกษานอกสถานท่ี ไปราชการ 
ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน 84,800 บาท  
 

การติดตามประเมินผล 
      ตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ในบทท่ี 4 ไดกําหนดเปาหมาย แผนงาน โครงการและกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรไวแลว หนวยงานมี
การติดตามผลการดําเนินงาน จํานวน 2 ครั้ง ในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน เม่ือสิ้นสุดปงบประมาณ
หนวยงานจะประเมินผลความสําเร็จของแผนและจัดทํารายงานผลการดําเนินการตามโครงการท่ีกําหนด
ไวดังนี้ 
      5.1 ตรวจสอบ วิเคราะหจํานวนบุคลากรท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณไวเพ่ือพัฒนา
บุคลากรวาไดดําเนินการตามเปาหมายหรือไม 
      5.2 ตรวจสอบ วิเคราะหจํานวนโครงการท่ีกําหนดไวเพ่ือพัฒนาบุคลากรวาไดดําเนินการ
ตามเปาหมายหรือไม 
      5.3 ประเมินผลจากบุคลากรผูเขารับการพัฒนา และนําผลการติดตามประเมินผลไป
วิเคราะหเพ่ือปรับปรุงแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ใหเหมาะสม 
      5.4 รายงานผลการตรวจ ติดตามประเมินผลใหกรรมการบริหารหนวยงานและเสนอ 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารทราบทุกแนวทางการดําเนินโครงการ/กิจกรรม พัฒนาบุคลากร 
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